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Spolehlivá ochrana proti 
houbovým chorobám 
ve všech fázích vývoje 
obilnin
Efektivní ochrana rostlin proti houbovým chorobám by měla být cílená proti 
konkrétním patogenům a prováděná v časných fázích jejich vývoje tak, aby se 
co nejvíce eliminovaly jimi způsobené škody. Během růstu obilnin jsou postupně 
napadány jednotlivé orgány. Na začátku se choroby objevují na kořenech, 
následně na stéblech, listech a nakonec v klasech.

Ing. Petr Popelka, BASF

1. Ochrana kořenů 

Kořeny ukotvují rostlinu v půdě a s je-
jich pomocí čerpá rostlina z půdy vodu 
s rozpuštěnými živinami. Choroby na 
této části rostliny jsou nejvíce podce-
ňované, protože kořeny „nejsou vidět“. 
Jejich určování je obtížnější a také ne-
jsou dobře známé. K chorobám kořenů 
patří např. fuzariózy, rhizoctonia, černání 
kořenů. Jejich výskyt zaznamenáváme 
stále častěji a jejich škodlivost se zvy-
šuje. Příčinou jsou především minimali-
zační technologie, úzké osevní postupy 
a chybějící hnojení statkovými hnojivy. 
Rostliny se zdravými a silnými kořeny 
lépe odolávají suchu a jsou dostateč-
ně zásobované živinami. Ochrana proti 
těmto patogenům je možná pouze pro-
střednictvím moření osiva. Na choroby 
kořenů velmi dobře účinkuje nepostřiko-
vý fungicid Systiva®.

Systiva®

Zjednodušte si hospodaření

  První nepostřikový fungicid proti chorobám 
ječmene s novou účinnou látkou Xemium 

 Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám 

 Zřetelný AgCelence efekt

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. www.agro.basf.cz

Systiva®

fluxapyroxad

Specialista na choroby kořenů, pat sté-
bel a listů. Nepostřikový fungicid, který 
se používá k ošetření osiva v kombinaci 
s mořidlem. Kromě dlouhodobého fun-
gicidního účinku stimuluje růst kořenů 
a zvyšuje celkovou vitalitu rostlin.

Dávka u ozimých a jarních ječmenů je 
0,75 l/t, u ozimé pšenice 1 l/t.

Z hlediska místa napadení a také termínu aplikace můžeme ochranné zásahy rozdělit do čtyř skupin:

Vlevo bez Systivy, 
vpravo Systiva®
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2. Ochrana pat stébel

Stéblo je důležitým opěrným a transport-
ním orgánem. Při napadení houbovými 
chorobami se proto omezují tyto funkce, 
tj. stabilita rostliny a doprava vody a živin 
vodivými pletivy. 

Následně může docházet k polehnutí 
porostů. U ozimých obilnin se nejčastěji 
vyskytují stéblolam, plíseň sněžná, čer-
nání báze stébla a paluška. Jejich vý-
skyt dokáže omezit ošetření osiva, pře-
devším přípravkem Systiva®, který díky 
dlouhodobému systematickému účinku 
zvládne zabránit infekci i v pozdnějších 
fázích vývoje obilniny. 

Dalším opatřením je aplikace fungici-
du postřikem, který se provádí čas-
ně na jaře, v některých případech už 
na podzim, především u ozimých ječ-
menů. Proti chorobám na patách stébel 
je určena letošní novinka, přípravek To-
cata® Super. Další přípravky, které účin-
kují na původce chorob pat stébel, jsou 
Capalo® a Adexar® Plus.

Tocata® Super

  Jedinečná kombinace účinných látek

  Řešení komplexu chorob v časných fázích 
vegetace

  Univerzální možnosti použití od počátku 
vegetační fáze až po její konec

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. www.agro.basf.cz

Houby patří do lesa, ne na pole

Tocata® Super
epoxiconazole + prochloraz

Fungicid vyvinutý k ochraně obilnin proti 
chorobám pat stébel a listů. Účinkuje pro-
ti stéblolamu, fuzariózám, braničnatkám, 
hnědé a rynchosporiové skvrnitosti, rzem 
a dalším chorobám. Má významný ved-
lejší účinek na padlí. Nová DC formulace 
umožňuje rychlý a spolehlivý průnik účin-
ných látek do rostliny.

Dávka 1,75–2 l/ha

   Unikátní technologie „Stick and Stay“

   Tři účinné látky - epoxiconazole, 
fenpropimorph a absolutní novinka 
metrafenone

   Působení proti všem významným 
chorobám obilnin

*

* registrace se očekává v roce 2010

Capalo®

epoxiconazole + fenpropimorph 
+ metrafenone

Komplexní fungicid s moderní formula-
cí a s výborným účinkem na padlí (stop 
efekt), spolehlivě účinkuje na choroby, 
které se vyskytují v raných fázích vývo-
je obilnin (stéblolam, padlí, braničnatky, 
rzi).

Dávka 1,2–1,4 l/ha

Síla, na kterou
se mohu spolehnout

 Kombinace tří excelentních účinných látek

 Mimořádně dlouhodobá ochrana

 Vitální rostliny odolné stresovým faktorům

 Vysoké výnosy a kvalita produkce

 Dokonalá odolnost smyvu deštěm

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. www.agro.basf.cz

Adexar ® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

...jako na šálek silné kávy,
která mi dodá sílu na celý den

Adexar® Plus
epoxiconazole + pyraclostrobin 
+ fluxapyroxad

Kombinuje nejlepší účinné látky z „kuchy-
ně“ BASF, které jsou špičkou na trhu. Spo-
lehlivě účinkuje na nejdůležitější choroby 
obilnin (stéblolam, braničnatky, rzi, padlí). 
Vedle kvalitní fungicidní ochrany přináší 
také další efekty, jako zvýšenou odolnost 
stresovým podmínkám, lepší využití vody 
a živin (AgCelence® efekty). Jedná se 
o fungicid, který zhodnotí kvalitní porosty 
vedené k maximálním výnosům. 

Dávka 1,25–1,5 l/ha

Porost ošetřený přípravkem Adexar® Plus 
v dávce 1,5 l/ha
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3. Ochrana listů

Listy jsou orgány, ve kterých se v prů-
běhu fotosyntézy tvoří asimiláty. Při 
napadení chorobami se nejen zmenšu-
je asimilační plocha, ale tyto patogeny 
také spotřebovávají část asimilátů. Cho-
roby listů proto nejvíce snižují výnos. 
Patří sem např. braničnatky, rzi, padlí, 
DTR, rynchosporiová skvrnitost, hnědá 
skvrnitost a další. Ochrana se provádí 
v období od sloupkování až po metání. 
Přípravky určené k ochraně listů jsou 
Opera® Top, Tango® Super, Capalo®, 
Adexar® Plus, Tocata® Super.

Opera® Top
Harmonie výnosu a kvality

www.agro.basf.cz

 íntnelecxe s dicignuf ýneřěvO  
a dlouhodobou účinností

yborohc évotsil an atsilaicepS  

yrotkaf imývoserts deřp yniltsor ínárhC  

Absence aplikačních omezení
 

Opera® Top
epoxiconazole + pyraclostrobin 

Strobilurinový přípravek, který si pro svo-
je výborné vlastnosti získává stále větší 
oblibu. Vykazuje dlouhodobý účinek 
na listové choroby, dokáže příznivě ovliv-
nit fyziologii rostlin a působí protistresově 
(AgCelence® efekty).

Dávka 1,2–1,5 l/ha

www.agro.basf.cz

  urtkeps umékoriš itorp tsonničú ákosyV  

  

 Vysoká návratnost investice

Ověřená kvalita za výjimečnou cenu

Tango® Super Tango® Super
epoxiconazole + fenpropimorph

V praxi nejvíce ověřený fungicid za pří-
znivou cenu, pokud musíte volit úsporu 
nákladů. Velmi dobře účinkuje proti lis-
tovým chorobám (padlí, braničnatky, rzi), 
dokáže spolehlivě zastavit infekci padlí. 

Dávka 1 l/ha
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BBCH

Doporučení BASF k aplikaci fungicidů pro rok 2017
Nejlepší fungicidní přípravky do obilnin od expertů na fungicidy

9–1370 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69 71–92

Osiris®

1,5–2 l/ha

Adexar® Plus
1,0–1,5 l/ha

Opera® Top 
1,5 l/ha

Tango® Super 
1,0 l/ha

Capalo® 
1,2–1,4 l/ha

Tocata® Super
1,75–2 l/ha

Systiva®

0,75–1 l/t

4. Ochrana klasů 

Klas je generativní orgán, ve kterém se 
vyvíjejí zrna. Také tato část rostliny může 
být napadána chorobami, které mohou 
snížit výnos, ale především kvalitu pro-
dukce. K nejvážnějším patří fuzariózy, 
braničnatka plevová nebo také různé 
druhy saprofytických hub. V dnešní 
době se už jenom vzácně můžeme se-
tkat s napadením snětmi, protože tyto 
choroby přenosné osivem se díky moře-
ní podařilo výrazně potlačit. K ochraně 
klasu byl společností BASF speciálně 
vyvinutý přípravek Osiris®, velmi dob-
rou účinnost vykazuje i Tocata® Super.

Osiris®

Pro špičkovou úrodu!

www.agro.basf.cz

  Kompletní ochrana praporcového listu a klasu obilnin 

  Nejvyšší kvalita zrna 

  Originální formulace s excelentní smáčivostí                 

  Rychlý příjem a distribuce účinných látek

Osiris®

epoxiconazole + metconazole
Speciální formulace tohoto přípravku za-
ručuje vynikající pokryvnost listů a klasu, 
a tím zaručuje ochranu před napadením 
patogeny (fuzariózy, braničnatky, rzi, 
černě).

Dávka 1,5–1,75 l/ha

Vlevo neošetřeno, vpravo  
fungicidně ošetřený porost
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Fungicidy Adexar® Plus 
a Priaxor® EC 
Výsledky pokusů v ozimé pšenici

Firma BASF spol. s r. o. zakládá každý rok mnoho vývojových a registračních 
pokusů ve všech důležitých zemědělských plodinách. Koordinace a plánování 
těchto pokusů probíhá v zemědělském výzkumném centru firmy BASF 
v Limburgerhofu v Německu.

Ing. Stanislav Malík, BASF

Cílem těchto pokusů je získání výsledků 
pro další rozhodování firmy o budoucím 
vývoji a zonální registraci nových přípravků 
na ochranu rostlin. Kromě těchto typů po-
kusů jsou dále věnovány významné finanč-
ní prostředky pro ověřování již registrova-
ných přípravků, kde je cílem získat nové 
poznatky a porovnat účinnosti ve srovnání 
se stávajícími standardními přípravky.

V roce 2016 byla založena série ověřo-
vacích pokusů s přípravky Adexar® Plus 
a novým fungicidem Priaxor® EC. Jednalo 
se o maloparcelkové přesné polní pokusy, 
které byly založeny celkem na 4 lokalitách 
- Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, 
s.r.o., Zkušební stanice Kluky, spol. s r. o., 
Zemědělská stanice Kujavy s.r.o. a BASF 
spol. s r. o., Rokytnice u Přerova. Všechny 
pokusy byly založeny a hodnoceny v rám-
ci tzv. GEP režimu, což je certifikát, který 
zaručuje zakládání, vedení a vyhodnoce-
ní pokusů v tzv. dobré pokusnické praxi. 
Cílem pokusů bylo porovnat doporučené 
dávky přípravků Adexar® Plus a Priaxor® 
v systému jednoho fungicidního ošetření 
ozimé pšenice se standardními přípravky 
na trhu. Za standardní přípravky byly zvole-
ny fungicidy, které obsahují stejnou skupinu 
účinných látek jako Adexar® Plus a Priaxor® 
EC, tzv. SDHI fungicidy.

Testovány byly následující varianty:

Číslo 
varianty

Přípravek
Dávka  
na ha

1
Neošetřená 
kontrola

 

2 Adexar® Plus 1,5 l

3 Priaxor® EC 1,0 l

4 Standard A 1,0 l

5 Standard B 2,0 l

6 Standard C 1,2 l

7 Standard D 1,2 l

V pokusech byly podle zadané metodiky 
hodnoceny výskyty jednotlivých houbových 
patogenů, dále tzv. green-efekt a výnos. 

Výsledky pokusů jsou uvedeny v přilože-
ných grafech. 

Účinnost proti jednotlivých houbovým cho-
robám je vyjádřena v %, údaj na neošet-
řené kontrole vyjadřuje procenta napade-
ní. Uvedené hodnoty uvádějí % napadení 
všech listových pater případně hodnocení 
napadení praporcového listu.

Graf číslo 1 ukazuje účinnost testovaných 
přípravků proti klíčové chorobě ozimé pše-
nice – braničnatce pšeničné. V grafu jsou 
shrnuty všechny termíny hodnocení ze 
všech listových pater. Výsledky reprezentují 
údaje ze všech 4 pokusných lokalit. Jak je 
patrné z grafu, nejnižší napadení braničnat-
kou pšeničnou bylo zjištěno na variantách 

Adexar® Plus a Priaxor® EC. Hodnocení na-
padení braničnatkou pšeničnou je uvedeno 
i v grafech číslo 2 a 3. Graf číslo 2 ukazuje 
napadení praporcového listu ze 3 pokus-
ných lokalit. V grafu číslo 3 jsou pak hod-
noty z lokality, kde byla nejvyšší intenzita 
napadení braničnatkou pšeničnou. Z obou 
grafů je patrné, že nejvyšší ochrana pra-
porcového listu byla zabezpečena aplikací 
přípravků Adexar® Plus a Priaxor® EC. Další 
chorobou, která se v pokusech vyskytova-
la, byla braničnatka plevová. Výsledky hod-
nocení z jedné lokality ukazuje graf číslo 4.

Standardním hodnocením ve vývojových 
a registračních pokusem je hodnocení tzv. 
green-efektu, neboli % zelené plochy. Toto 
hodnocení se provádí v růstové fázi BBCH 
75 a 85. Výsledky tohoto hodnocení ukazu-
je graf číslo 5. Jak je vidět ve výsledcích, 
nejvyšší podíl zelené plochy byl zjištěn 
po aplikaci Adexaru Plus a Priaxoru.

Nejdůležitějším ukazatelem podobných po-
kusů je výnos. Graf 6 uvádí průměrný vý-
nos ze všech pokusných lokalit. 

Z dosažených výsledků vyplývá význam 
použití fungicidů v pěstování ozimé 
pšenice. Zároveň je možné konstatovat, 
že firma BASF nabízí v současné době 
špičkové vysoce účinné fungicidy, které 
nejlépe zabezpečí ochranu ozimé pše-
nice proti významným houbovým cho-
robám, což vede k dosažení nejvyšších 
výnosů.
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Graf 1: Účinnost na braničnatku pšeničnou, průměr všech 
hodnocení a všech listových pater, n=4, % napadení

Graf 4: Účinnost na braničnatku pšeničnou, hodnocení 2. listu, 
n = 1, % napadení

Graf 2: Účinnost braničnatku pšeničnou, hodnocení 
praporcového listu, n = 3, % napadení

Graf 5: Hodnocení zelené plochy v %, průměr všech listových 
pater, n=4

Graf 3: Účinnost na braničnatku pšeničnou, hodnocení 
praporcového listu, n = 1 (nejvyšší napadení braničnatkou 
pšeničnou na neošetřené kontrole), % napadení

Graf 6: Výnos v q/ha, n=4
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Společná aplikace 
herbicidu a graminicidu 
v jarních obilninách
Dříve věc nemožná, případně vysoce riziková, od sezóny 2014 běžné 
doporučení. Těm z vás, kteří tento přípravek a kombinaci znají, ji není nutno 
představovat. Pro ostatní nabízím několik řádků o této problematice. 

Ing. Lubomír Zámorský, BASF

Základním předpokladem výborného vý-
voje porostu je setí osiva ošetřeného per-
fektním mořidlem (Premis® 25 FS), nejlépe 
s přidaným fungicidem (Systiva®). Setí by 
mělo být do dobře připraveného seťové-
ho lůžka bez utužení (zamazání), na které 
jarní ječmen vždy negativně reaguje. Také 
následné odplevelení je nutno provádět 
herbicidy s maximální tolerancí ke kulturní 
plodině. Kromě této vlastnosti by měl mít 
použitý herbicid rychlý nástup účinku, širo-
ké plevelohubné spektrum, být mísitelný se 
vším, co jen připadá v úvahu, novým krité-
riem je minimum agrotechnických omezení.

Je velmi mnoho dalších vlastností, které 
budeme u použitého herbicidu vyžadovat, 
zároveň je velmi málo přípravků, které ales-
poň nadpoloviční většinu požadavků splní. 
Představím vám jeden z nich. 

Biathlon® 4D je univerzální herbicid do jar-
ních i ozimých obilnin proti dvouděložným 
plevelům. Univerzální proto, že funguje 

na všechny důležité plevele, je registrován 
do všech u nás pěstovaných druhů obilnin 
a použít se dá od třech listů obilniny až 
po vyvinutý praporcový list (viz obr.). Zá-
kladní dávkování je velmi nízké, doporuču-
jeme 50 g Biathlon® 4D + 0,5 l/ha smáčedla 
Dash® HC (registrováno je 70 g/ha) ve 200 l 
vody. Balík (krabice) obsahuje 2 × 0,5 kg 
Biathlon® 4D a 2 × 5 l smáčedla Dash® HC. 
V případě, že potřebujete řešit také trávovi-
té plevele (chundelku, oves hluchý), může-
me s klidným svědomím doporučit tank-mix 
přímo s graminicidem. Není nutno dodržo-
vat žádné několikadenní rozestupy aplikací 
se známou nejistotou - co musím vyřešit 
napřed. Biathlon® 4D lze přímo přidat ke  
graminicidu. Protože graminicidy již obsa-
hují silná smáčedla, smáčedlo Dash® HC 
ani jiné do tankmixu nemusíte přidávat. To-
též platí pro kombinace s DAMem. Zde již 
ale ne s graminicidem. Pokud potřebujete 
řešit plevele společně s regulací, fungicidy, 
nebojte se, jde to! Biathlon® 4D je mísitel-
ný se vším, co na jaře potřebujete, odolný 

smyvu deštěm, použitelný, pokud plevele 
i obilniny rostou, bez aplikačních omeze-
ní (pouze 5 m odstup od vody v případě, 
že nemáte postřikovač vybavený tryskami 
s alespoň 50% redukcí úletu – potom není 
nutno dodržovat žádný odstup). Přípravek 
je vysoce selektivní k ošetřované plodině 
a vzhledem k tomu, že obě účinné látky 
(florasulam a tritosulfuron) se v půdě rychle 
odbourávají, je zcela bezpečný pro násled-
né plodiny (řepku apod.). Současně není 
žádné omezení použití v ochranném pásmu 
II. stupně zdrojů jak podzemních, tak i po-
vrchových vod.

Přípravek je systemickým růstovým herbici-
dem, je přijímán listy dvouděložných pleve-
lů a rozváděn do kořenů i oddenků rostlin. 
Plevele velmi brzy ustávají v růstu, odumíra-
jí a kulturní plodině nekonkurují.

2925 3013 31 32 37 3921
Fáze BBCH

Biathlon® 4D 50 g/ha + Dash® HC 0,5 l/ha

+ partner proti metlici

Biathlon® 4D - flexibilní načasování aplikace až do fáze praporcového listu

Výhody přípravku Biathlon® 4D

 � Unikátní flexibilita načasování 

aplikace (viz schéma)

 � Nezávislost na počasí a odolnost 

proti smytí deštěm

 � Výborná mísitelnost v tankmixech 

s dalšími přípravky

 � Kombinace s graminicidy šetří čas

 � Synergický účinek dvou ideálně 

se doplňujících účinných látek 

(ochrana proti širokému spektru 

dvouděložných plevelů)

 � Bez reziduálních omezení 

pro následné plodiny

 � Přípravek nemá žádná závažná 
aplikační omezení (viz etiketu)
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Průběh počasí
Všichni máme v dobré paměti vývoj počasí 
během roku 2016. Zima byla mírná, teplá, 
prakticky bez sněhové pokrývky. Zároveň 
však bylo velmi málo srážek. Vegetace 
probíhala během celé zimy. Velmi časný 
nástup jara (od poloviny února) vytvořil pří-
znivé podmínky pro odnožování a diferen-
ciaci vzrůstného vrcholu. Významné srážky 
přišly dříve či později během měsíce květ-
na na většinu území. Většina porostů byla 
silná a dostatečně hustá. Závěr vegetace 
byl na většině území velmi deštivý, což zne-
možňovalo sklizeň, a výsledkem byly skliz-
ňové ztráty a zhoršení kvality produkce.

Výskyt houbových chorob 
Výskyt chorob pat stébel byl nižší, a to 
hlavně v porostech raně setých pšenic za-

Herbicidy

Výsledky pokusů 
s aplikací fungicidů 
v ozimé pšenici 2016
V roce 2016 jsme stejně jako v minulých letech založili pokusy ve všech 
významných výrobních oblastech ČR, a to na následujících pokusných 
stanicích - Humpolec, Kluky, Krukanice, Lednice, Červený Újezd,  
Poříčí nad Sázavou, Velká Bystřice, Rokytnice a Žabčice. 

Ing. Aleš Raus, Ph.D., BASF

Tab. 1: Výsledky v ozimé pšenici

Varianta Dávka / ha
Termín 

aplikace
Počet  

pokusů (n)

Přírůstek 
výnosu oproti 
kontrole / ha

Cena  
ošetření / ha

Zisk / ha

Tocata® Super 2,0 l T2–T3 4 1,53 t 1 100 Kč 4 255 Kč

Opera® Top 1,5 l T2–T3 4 1,01 t 1 418 Kč 2 100 Kč

Adexar® Plus 1,5 l T2–T3 9 1,51 t 1 807 Kč 3 478 Kč

Osiris® 1,75 l T3 1 1,30 t 1 325 Kč 3 225 Kč

Opera® Top +Osiris® 1,5 l + 1,5 l T2 + T4 6 1,42 t 2 583 Kč 2 387 Kč

Adexar® Plus +Osiris® 1,25 l + 1,5 l T2 + T4 11 1,71 t 2 704 Kč 3 282 Kč

Tocata®* Super + Osiris® 1,75 l + 1,5 l T2 + T4 2 1,62 t 2 153 Kč 3 517 Kč

*Předpokládaná cena Tocata® Super 450 Kč/l

Vysvětlivky termínů aplikací: T1 (BBCH 29–31): počátek sloupkování • T2 (BBCH 37–39): objevení praporcového listu
T3 (BBCH 49–51): objevení se klasu • T4 (BBCH 61–63): počátek kvetení
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ložených do 20. 9. Výrazněji se vyskytovala 
hlavně kořenomorka - rhizoctonia. 

Dominantní listovou chorobou byla již 
od podzimu braničnatka pšeničná, nad 
kterou na začátku června začala převládat 
v některých oblastech braničnatka ple-
vová. Význam rzi plevové se v minulém 
roce snížil a její významnější škodlivost 
jsme mohli sledovat spíše na tritikale, než 
na pšenici. V oblastech, kde převládalo 
sušší počasí, byl vyšší výskyt padlí trav-
ního. Fungicidní ošetření, která nebyla 
provedena včas (preventivně), měla horší 
účinnost. Rez pšeničná nebyla význam-
nou chorobou. V důsledku deštivého po-
časí během dozrávání porostů, jež mělo 
i velmi extrémní charakter (přívalové deště 
s kroupami), porosty silně poléhaly a obec-
ně se vytvořily optimální podmínky pro roz-
voj klasových fuzarióz. Napadení klasovými 
chorobami se projevilo zvýšeným obsahem 
mykotoxinů v zrnu a jeho nižší objemovou 
hmotností. 

Fungicidy BASF
Tento příspěvek zpětně hodnotí význam 
aplikace fungicidů Adexar® Plus, Opera® 
Top a Osiris® podle našich doporučení. 
Zároveň ukazuje výsledky pokusů s novým 
fungicidem BASF Tocata® Super. Porov-
nání fungicidů bylo hodnoceno na základě 
přírůstku výnosu, který znamenala aplika-
ce fungicidu ve srovnání s neošetřenou 
kontrolou. Podle mého názoru je daný 
systém transparentnější než procentuální 
porovnávání k neošetřené kontrole a lépe 
vystihuje ekonomický přínos aplikace fun-
gicidů v obilninách. Výsledky pokusů jsou 
zprůměrovány a převedeny na přírůstky tr-
žeb z hektaru při průměrné ceně 3 500 Kč 
za tunu pšenice. 

Ceny fungicidů byly počítány podle cení-
kových cen z oficiálního ceníku Agrofertu 
2016 (v době psaní příspěvku nebyl k dis-
pozici ceník 2017) plus náklady na aplikaci 
200 Kč/ha. Do cen nebyly promítnuty slevy 
distributorů ani marketingové akce BASF, 
které mohou ceny významně snížit.

Ošetření ozimé pšenice fungicidy se po-
dle výsledků pokusů z mnoha oblastí Čes-
ké republiky ukázalo jako velmi efektivní 
agro nomické opatření v roce 2016, i když 
ceny komodit dosáhly opět dlouhodobých 
minim. Nejvyšší přírůstek výnosu byl v sys-
tému dvou aplikací fungicidů - 1,58 t/ha, 
vyšší než v systému jedné aplikace - 1,34 t/
ha (graf č. 1.). Z hlediska ekonomického se 
jeví jako efektivnější systém jedné aplikace 

- zisk 3 264 Kč/ha, než systém 2 aplikací, 
kde byl zisk trochu nižší - 3 062 Kč/ha (graf 
č.2.). Pokud by cena pšenice vzrostla z kal-
kulované ceny 3 500 Kč/t na 3 731 Kč/t, 
pak by byl již systém dvou ošetření profi-
tabilnější. 

Z výsledků provedených 
pokusů vyplývá, že 1 Kč 
investovaná do ošetření 
fungicidů se zaplatí a navíc 
přidá 1,77 Kč, což lze 
také vyjádřit zhodnocením 
ve výši 177 %.

V systému jednoho ošetření byl nejvyšší pří-
růstek výnosu u novinky letošního roku To-
cata® Super (epoxiconazole + prochloraz) 
a dále u nejmodernějšího řešení od BASF, 
přípravku Adexar® Plus, který obsahuje 
účinnou látku Xemium® ze skupiny karbo-
xamidů. Varianta s přípravkem Tocata® 

Super vykazovala i nejvyšší zisk z hektaru 
v systému jednoho ošetření - 4 255 Kč/ha.

Při dvou ošetřeních byly dosaženy nejlepší 
výsledky v systému Adexar® Plus + Osiris®, 
což byla nejvýnosnější varianta - přírůstek 
výnosu byl 1,71 t/ha. Z hlediska profitabi-
lity byl nejlepším řešením ze všech variant 
v systému dvou ošetření sled Tocata® Su-
per + Osiris® - zisk byl 3 517 Kč/ha.

Závěr
Pokusy BASF v minulém roce prokázaly, že 
použití fungicidů v pšenici ozimé bylo velmi 
efektivní. Ze souhrnu výsledků všech poku-
sů lze konstatovat následující:

1   Použití fungicidů bylo velmi rentabilním 
opatřením a patřilo k nejvíce intenzifi-
kačním agrotechnickým vstupům - ren-
tabilita 177 %.

2   Aplikace dvou fungicidů zvyšovala vý-
nos více než aplikace jednoho fungicidu.

3   Aplikace dvou fungicidů navíc řešila 
problematiku klasových chorob, které 
měly v roce 2016 optimální podmínky 
pro rozvoj.

4   Vyšší profitabilita byla v systému apli-
kace jednoho fungicidu, což způsobily 
nižší ceny komodit (3 500 Kč/t), ale již 
při zvýšení na cenu 3 731 Kč/t je profi-
tabilnější systém dvou aplikací.

5   Tocata® Super jako novinka letošního 
roku vykázala nejvyšší přírůstek výnosu 
v systému jednoho ošetření a v systému 
dvou ošetření to byly Adexar® Plus + 
Osiris®.
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Kontrolu výkonnosti přicházejících nových 
odrůd má na starosti státní organizace 
ÚKZÚZ. Bohužel ale není v jejich silách, ať 
z hlediska kapacitního, finančního nebo ji-
ného, všechny přicházející odrůdy otestovat 
a vyzkoušet v síti zkušebních stanic rozmís-
těných po celém území republiky. Někte-
ré nové odrůdy jsou také na našem území 
povoleny na základě Evropského katalogu. 
Doporučení k nim jde jen a pouze na vrub 
osivářských firem a pěstitel může čerpat 
pouze z firemních materiálů a doporučení. 

Poučení pro praxi
Uživatel může pracovat s listinou doporu-
čených odrůd, ověřených Ústředním a kon-
trolním ústavem zemědělským, ÚKZÚZ. 
Tyto výsledky jsou každoročně veřejně pu-
blikovány, a tak praxe získává dostatek zá-
kladních informací o odrůdě. Jedná se pře-
devším o odolnost k poléhání, ale i reakci 
na intenzitu pěstování či ošetření fungicidy 
ve srovnání mezi sebou nebo ve srovnání 
se zvolenými standardy. Tyto odrůdy musí 
svou výkonností zvolené standardy překo-
nat ve víceletém průměru. 

Tempo zavádění nových odrůd je ale pod-
statně rychlejší a mnohé odrůdy nejsou tak 
dostatečně otestovány pro naše klimatic-
ké podmínky. Jaké jsou však jejich nároky 
a požadavky, s čím může praxe počítat, 
prověří se všechny prezentované přednosti 
přicházejících odrůd? Na tuto otázku hledá 
odpověď mnoho pěstitelů.

Každý rok zakládáme na třech až pěti lo-
kalitách v oblasti střední a severní Moravy 
poloprovozní pokusy s odrůdami pšenice 

ozimé. Na každé lokalitě jde o cca 40–60 
odrůd, z toho minimálně 3–8 novinek toho 
roku. Zbytek tvoří „nosné“ odrůdy jednot-
livých osivářských firem nebo ty, které 
se v minulosti výrazně uplatnily na trhu. 
V těchto odrůdových pokusech se snažíme 
v provozních podmínkách zjistit co nejvíce. 
V průběhu vegetace sledujeme především 
odolnost k chorobám, náchylnost k poléhá-
ní či výšku porostu. Při sklizni potom zjiš-
ťujeme reakci odrůd na fungicidní ošetře-
ní - neošetřená kontrola a systém 1× a 2× 
fungicidní ošetření přípravky BASF proti 
houbovým chorobám.

Sezóny 2002/3, 2006/7, 2011/12 i někte-
ré jiné nám kromě toho ukázaly, jak jsou 

na tom odrůdy pšenice s odolností k vyzi-
mování, což praxe přivítala. Nakonec testy 
regenerace porostů v předjaří provádíme 
pokaždé, když se vyskytnou nějaké pro-
blémy během zimního období. V minulosti 
docházelo k poškození pouze u několika 
odrůd, ale v roce 2002/3 došlo k téměř 
90% vyzimování. Testy regenerace se sa-
mozřejmě provádějí v předstihu před praxí, 
aby rozbory rostlin a dosažené výsledky 
byly získány co nejdříve po „kalamitách“. 
Jedině tak je možné v předstihu si zajistit 
nový osev či volit náhradní pěstitelská opat-
ření. Naštěstí se v letošním roce tyto škody 
neprojevily, i když to zpočátku vypadalo 
všelijak. Některé odrůdy měly jen „spálené“ 
listy.

Odrůdy
Obilniny

O technologii pěstování 
rozhoduje odrůda
V současné době přicházejí osivářské firmy každoročně na trh s novými 
odrůdami hlavních polních plodin. Tyto odrůdy jsou zpravidla modernější, 
výkonnější, ale mnohé jsou v našich podmínkách zcela nevyzkoušené. 
Nezřídka se stává, že některé z těchto odrůd jsou do našich klimatických 
podmínek naprosto nevhodné.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto autor

Fungicidy
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Dosažené výsledky
Každoročně své zákazníky seznamuji s vý-
sledky pokusů z těchto poloprovozních 
odrůdových pokusů. K tomuto účelu jsem 
si v minulosti pořídil vlastní starší malopar-
celkový kombajn Wintersteiger, kterým tyto 
pokusy sklízím. Mít vlastní kombajn je tak 
trochu bláznovství, ale každý ví, že termín 
sklizně je často nevyzpytatelný, což se po-
tvrdilo i v loni. Díky častým přeprškům byla 
vzácná každá minuta a sklízel jsem vždy, 
kdy to jen trochu šlo. 

Na lokalitě v Želatovicích jsem pokus sklízel 
celkem týden, standardně postačí pouze 
jeden den. Také ve Skaličce se nepodaři-
lo pokus sklidit velkým kombajnem, po sil-
ných deštích (až po mé sklizni) pokusy 
silně polehly a byly poté již nevyhodnotitel-
né. Praxe díky problémům s vlhkostí a ne-
stabilnímu počasí již neměla možnost ani 
kapacitu pokusy sklidit individuálně velkým 
kombajnem. Takže již poněkolikáté čerpá-
me výsledky ze sklizně maloparcelkovým 
kombajnem, a to nejen z této lokality.

V přiložených tabulkách přikládám výsled-
ky z pokusů Želatovice, Skalička a Empre-
sa, varianty jsou vždy totožné. Počet odrůd 
v jednotlivých lokalitách se lišil a výsledky 
jsou tudíž uváděny podle konkrétní situace, 
včetně polehnutí na té či oné lokalitě.

V loňském roce jsem také díky tomu, že 
vlastním i starší maloparcelkový secí stroj, 
sklízel i maloparcelkové pokusy v pšenici 
ozimé s různými výsevky a dále jsem ově-
řoval přínos moření Systivou u ozimé pše-
nice a ječmene ozimého. Tyto pokusy jsem 
prováděl také v ječmeni jarním (více druhů 

mořidel). Výsledky mě překvapily a dou-
fám, že se s vámi o ně podělím v některém 
z dalších příspěvků. A jelikož výsledky byly 
velice zajímavé, pro letošní rok jsem tyto 
pokusy podstatně rozšířil. Systivu v pše-
nici ozimé testuji na 23 odrůdách pšenice 
ozimé, taktéž i výsevky, u ječmene jarního 
na 11 sladovnických odrůdách, a dále ně-
kolik druhů mořidel. Celkem bude ke skliz-
ni odhadem přes 1 000 parcel založených 
na 9 lokalitách v ječmeni ozimém a jarním 
a v pšenici ozimé.

A proč to všechno dělám? V provozních 
podmínkách svým zákazníkům ukazuji, 
jaké jsou přínosy těchto pěstebních opatře-
ní, o jejichž významu jsem přesvědčen. Na-
konec platí - jednou vidět je více, než o tom 
dvakrát hovořit. A protože mí zákazníci mají 
o tyto informace zájem, tak se společně 
snažíme.

Metodika pokusů
V systému zkoušení odrůd je vždy fungicid-
ně neošetřená kontrola a dále několik mo-
delů jednoho a dvou fungicidních ošetření 
BASF různými přípravky. Snahou je získat 
co nejvíce informací o reakci odrůd na tes-
tované modely fungicidního ošetření BASF. 
Tyto informace oceňují především zákazní-
ci, kteří používají naše přípravky k dobrému 
udržení zdravotního stavu a k dosažení ma-
ximálních výnosů. Celkem je tedy na jedné 
lokalitě sklizeno cca 250–300 parcel dle 
rozsahu pokusu. Každoročně tímto kom-
bajnem sklízím do 1 000 parcel při sklizni 
odrůdových pokusů. K tomu ještě další va-
rianty se Systivou a s výsevky, což repre-
zentuje několik tun obilí, které mi „projdou 
rukama“. Při sklizni odrůdových pokusů 

se jedná o provozní pokus bez opakování, 
proto se snažím publikovat především prů-
měry ošetření, což zcela vylučuje chyby 
během celého pokusu. Každopádně není 
mou snahou poškodit zájmy jednotlivých 
osivářských firem. Spíše naopak, zjistit co 
nejvíce informací o odrůdě přímo v terénu 
a vhodnými agrotechnickými opatřeními 
maximalizovat výnos. A bezesporu ochrana 
proti houbovým chorobám do těchto opat-
ření patří.

Odolnost k poléhání
Jak jsem již uváděl, součástí pokusu je 
i získat co nejvíce informací o odrůdách 
z hlediska náchylnosti k poléhání. Polopro-
vozní pokusy se provádějí v různých pod-
mínkách, výrobních oblastech a při různé 
agrotechnice. Naší snahou je pokusy zaset 
v polovině agrotechnické lhůty, výsevky 
okolo 3,5–3,7 MKS, a herbicidně ošetřit 
na podzim. Na jaře je úroveň dusíkaté vý-
živy řízena zkušenostmi z daného podniku, 
včetně termínů aplikací a dávek. Modely 
ošetření proti poléhání či houbovým choro-
bám jsou jednotné pro všechny dle metodi-
ky, kterou podnikům předám. 

Rozdíly v reakci na ošetření morforegulá-
tory (Medax® Top, Medax® Max) u jedno-
tlivých odrůd jsou výrazné a ukazují, že je 
třeba v praxi k regulaci porostů přistupovat 
individuálně. Samozřejmě toto není možné 
v pokuse, kde aplikujeme přípravky přes 
jednotlivé odrůdy. Přesto z dosažených vý-
sledků vyplývá, že rozdíly mezi odrůdami 
z hlediska poléhání jsou obrovské a vyža-
dují znalosti nejen o odrůdě, ale i o zvole-
ném přípravku, termínu aplikace a dávce 
použití.

Pšenice - Agras Želatovice 

t/ha
kontrola

t/ha %
rozdíl 
t/ha

t/ha %
rozdíl 
t/ha Tržby

3 500 Kč/t
1× ošetření 2× ošetření

průměr n=53 8,47 10,24 120,8 1,77 10,58 124,9 2,11 7 392

Pšenice - Empresa 2016    

t/ha 
kontrola

t/ha %
rozdíl 
t/ha

t/ha %
rozdíl 
t/ha Tržby

3 500 Kč/t
1× ošetření 2× ošetření

průměr n=45 9,03 9,98 110,5 0,9 10,15 112,4 1,12 3 934

Pšenice - Skalička 2016  

t/ha 
kontrola

t/ha %
rozdíl 
t/ha Tržby

3 500 Kč/t
2× ošetření

průměr n=45 6,30 7,96 126,5 1,67 5 833
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Odrůdy

Pšenice - Agras Želatovice     

Odrůda
Zástupce 
odrůdy

Výnos  
t/ha

kontrola

t/ha % rozdíl t/ha t/ha % rozdíl t/ha
polehnutí

1× ošetření 2× ošetření

Annie Selgen 7,35 9,73 132,5 2,39 9,19 125,1 1,85 7

Julie Selgen 8,40 10,16 121,0 1,76 10,81 128,7 2,41 1,5

Chevalier Oseva Pro 8,01 10,33 128,9 2,31 10,59 132,2 2,58 6,5

Penelope Selgen 7,81 10,50 134,4 2,69 10,27 131,4 2,45 3,5

Bernstein BOR 8,28 10,25 123,8 1,97 10,22 123,4 1,94 5

Evina LG 7,45 9,68 129,9 2,23 9,57 128,4 2,11 4

Energo BOR 5,97 9,08 152,0 3,11 9,29 155,6 3,32 3,5

Cimrmanova raná RAGT 5,21 10,09 193,6 4,88 10,35 198,6 5,14 2

Fabius Saatbau 7,92 9,76 123,2 1,84 10,73 135,4 2,81 6,5

Arktis BOR 6,61 9,38 141,8 2,77 9,58 144,9 2,97 5

Genius S-U 7,79 10,71 137,6 2,93 10,91 140,1 3,12 3

Patras S-U 6,51 10,29 158,1 3,78 11,22 172,4 4,71 1,5

Dagmar LG 10,04 10,70 106,6 0,66 10,93 108,8 0,89 5

Judita LG 9,16 10,76 117,5 1,60 10,85 118,5 1,69 5

Kompass LG 7,83 10,91 139,4 3,08 11,02 140,8 3,19 6

RGT Reform RAGT 7,84 11,35 144,7 3,51 11,53 147,0 3,69 6

Amandus Saatbau 7,51 10,69 142,5 3,19 11,17 148,8 3,67 5

Fakir Soufflet 9,59 11,37 118,6 1,78 11,74 122,5 2,15 7

Sosthene Caussade 10,03 12,27 122,4 2,25 11,99 119,6 1,97 8,5

Sonergy Caussade 10,13 11,12 109,7 0,99 11,69 115,3 1,55 7

Sorfu Caussade 10,09 10,87 107,8 0,79 11,45 113,5 1,36 9

RGT Viriato RAGT 9,23 12,63 136,9 3,41 11,89 128,8 2,66 8

Turandot Selgen 5,27 9,87 187,3 4,60 10,25 194,7 4,99 1,5

Lavantus S-U 9,16 9,86 107,6 0,70 9,87 107,8 0,71 7

Balitus Saatbau 9,25 11,09 119,8 1,83 11,75 127,0 2,50 4,5

Carmina Selgen 6,00 9,77 162,8 3,77 10,24 170,7 4,24 3

JB Asano BOR 7,01 9,65 137,5 2,63 10,11 144,2 3,10 3

Matchball RAGT 8,53 10,23 119,9 1,70 11,06 129,6 2,53 8

Etana BOR 8,61 10,33 120,0 1,72 10,71 124,3 2,09 6,5

Bohemia Selgen 7,93 10,21 128,7 2,28 10,19 128,5 2,26 2

Elly Selgen 6,51 9,59 147,4 3,09 9,83 151,0 3,32 1,5

Golem RAGT 7,85 9,43 120,1 1,58 10,25 130,5 2,39 3

RGT Rebell RAGT 8,99 9,45 105,1 0,46 10,50 116,8 1,51 5

Viky RAGT 8,55 10,11 118,3 1,57 9,87 115,4 1,32 4

Tacitus Saatbau 9,84 10,42 105,9 0,58 10,99 111,7 1,15 6

Pannonia NS Oseva Bzenec 7,60 8,03 105,6 0,43 9,71 127,8 2,11 5

Rivero S-U 8,32 10,39 124,8 2,07 10,17 122,3 1,85 3

Pankratz BOR 9,61 10,33 107,5 0,72 10,20 106,1 0,59 8

Mulan S-U 9,57 9,67 101,0 0,10 10,46 109,3 0,89 6,5

Angelus Saatbau 8,44 8,75 103,6 0,31 8,80 104,3 0,36 8

Artist Oseva Pro 9,75 9,92 101,7 0,17 10,97 112,5 1,22 8

RGT Sacramento RAGT 10,85 10,93 100,7 0,07 11,51 106,1 0,66 9

Tobak S-U 9,25 10,47 113,2 1,22 10,87 117,5 1,62 8

Gordian BOR 10,10 10,47 103,6 0,37 10,47 103,6 0,37 8

SG 1040 Selgen 9,71 10,42 107,3 0,71 11,20 115,4 1,49 7

Grizzly RAGT 10,05 10,57 105,2 0,52 10,82 107,6 0,77 3

Vanessa Selgen 9,27 10,81 116,7 1,55 10,46 112,9 1,19 5

Hyfi S-U 9,09 10,26 112,8 1,17 10,49 115,3 1,39 4

Hybery S-U 9,49 10,03 105,7 0,54 10,25 107,9 0,75 7

Hyguardo S-U 9,95 10,37 104,2 0,42 10,21 102,6 0,26 8

Průměr 8,47 10,24 120,8 1,77 10,58 124,9 2,11 5,4
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Odrůdy
Obilniny

Pšenice - Empresa 2016     

Odrůda
Zástupce 
odrůdy

Výnos t/ha t/ha % rozdíl t/ha t/ha % rozdíl t/ha
polehnutí

kontrola 1× ošetření 2× ošetření

Genius S-U 9,59 9,79 102,2 0,2 9,76 101,9 0,18 7,5

Sonergy Caussade 8,93 9,81 109,8 0,9 9,86 110,4 0,93 9

Angelus Saatbau 6,86 7,94 115,8 1,1 8,56 124,8 1,70 5

Mulan S-U 9,73 10,71 110,0 1,0 10,95 112,5 1,21 5

Rivero S-U 9,39 10,58 112,6 1,2 10,96 116,7 1,57 5

Gordian BOR 8,30 10,02 120,8 1,7 10,37 125,0 2,08 4,5

Arktis BOR 6,80 9,02 132,6 2,2 9,27 136,4 2,47 5

Fabius Saatbau 8,68 10,20 117,5 1,5 10,49 120,8 1,81 6

Arkeos LCEC 8,68 10,15 117,0 1,5 10,56 121,6 1,87 5

Elixer S-U 7,42 8,69 117,1 1,3 10,01 134,9 2,59 5

Evina LCEC 9,14 9,75 106,7 0,6 9,87 107,9 0,73 7,5

Tacitus Saatbau 10,01 10,74 107,2 0,7 10,56 105,4 0,54 6,5

Bonanza S-U 8,98 10,11 112,7 1,1 9,93 110,6 0,96 6

Tobak S-U 8,90 10,37 116,4 1,5 10,85 121,9 1,95 6,5

Energo BOR 6,47 6,85 105,9 0,4 7,85 121,3 1,38 6,5

Vanessa Selgen 8,99 10,30 114,6 1,3 10,32 114,7 1,33 4,5

RGT Rebell RAGT 8,92 10,28 115,3 1,4 10,30 115,5 1,39 5,5

Sofru Caussade 9,94 10,00 100,5 0,1 10,26 103,2 0,32 9

Elly Selgen 8,67 9,68 111,7 1,0 9,68 111,7 1,01 6,5

Bohemia Selgen 8,61 9,20 106,9 0,6 9,27 107,7 0,67 5,5

Matchball RAGT 9,90 10,50 106,1 0,6 10,65 107,6 0,76 4,5

JB Asano BOR 8,70 9,92 114,1 1,2 10,02 115,2 1,33 3,5

Carmina Selgen 7,24 9,00 124,2 1,8 9,19 126,9 1,95 5,5

Balitus Saatbau 10,04 10,20 101,6 0,2 10,27 102,3 0,23 9

Lavantus S-U 7,39 9,41 127,3 2,0 9,61 130,0 2,21 8

Bernstein BOR 8,53 9,86 115,5 1,3 9,90 116,1 1,37 8,5

Artist Oseva PRO 9,53 10,26 107,7 0,7 10,38 108,9 0,85 7,5

RGT Viriato RAGT 9,57 10,45 109,2 0,9 10,73 112,1 1,16 9

Judita Selgen 8,50 10,37 121,9 1,9 10,30 121,2 1,80 3

Kompass LCEC 7,97 9,60 120,5 1,6 10,39 130,4 2,42 5

Dagmar LCEC 7,99 9,47 118,6 1,5 9,92 124,2 1,93 5,5

Sosthene Caussade 9,32 9,76 104,7 0,4 10,38 111,4 1,06 8

Golem RAGT 9,27 9,39 101,3 0,1 9,25 99,8 -0,02 2,5

Penelope Selgen 9,75 10,11 103,7 0,4 10,41 106,8 0,66 9

Chevalier Oseva PRO 10,19 10,74 105,3 0,5 9,93 97,4 -0,27 9

Amandus Saatbau 8,47 9,46 111,7 1,0 9,68 114,2 1,21 8

Etana BOR 9,32 10,14 108,8 0,8 10,21 109,5 0,89 8

Reform RAGT 10,86 11,01 101,4 0,2 11,15 102,7 0,29 7

Patras S-U 10,44 10,87 104,1 0,4 10,22 97,9 -0,22 7,5

Athlon S-U 9,39 10,21 108,7 0,8 10,22 108,8 0,83 9

Julie Selgen 10,12 10,64 105,2 0,5 10,59 104,6 0,47 9

Annie Selgen 9,14 9,75 106,7 0,6 9,84 107,6 0,70 9

Hybery (H) S-U 10,22 11,05 108,1 0,8 11,13 108,8 0,90 9

Hyguardo (H) S-U 11,11 11,65 104,8 0,5 11,51 103,6 0,40 9

Hyfi (H) S-U 10,19 11,23 110,2 1,0 11,36 111,4 1,16 9

průměr 9,03 9,98 110,5 0,9 10,15 112,4 1,12 6,7
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Odrůdy

Pšenice - Skalička 2016     

Odrůda
Zástupce 
odrůdy

Výnos 
t/ha

t/ha %
rozdíl 
t/ha polehnutí

kontrola 2× ošetření

Arktis E BOR 6,55 8,06 123,1 1,51 4

Bernstein E BOR 7,45 8,48 113,8 1,03 4

Evina E LG 6,33 7,09 112,0 0,76 2

Cimrmanova raná E RAGT 5,68 6,05 106,5 0,37 1,5

Genius E Saaten Union 7,69 8,08 105,0 0,39 2

Annie E Selgen 6,88 8,61 125,1 1,73 2

Julie E Selgen 5,91 7,91 133,9 2,00 1,5

Penelope E Selgen 6,87 8,41 122,4 1,54 1,5

Etana A BOR 7,91 8,74 110,5 0,83 2

JB Asano A BOR 4,95 8,65 174,9 3,71 2

Pankratz A BOR 7,64 8,62 112,8 0,98 4,5

Sosthene A Caussade 7,69 9,43 122,6 1,74 5

Dagmar A LG 6,60 8,43 127,7 1,83 1,5

Judita A LG 5,16 8,45 163,7 3,29 1,5

Kompass A LG 7,96 8,45 106,1 0,49 2

Pannonia NS A Oseva Bzenec 4,85 5,81 119,6 0,95 1

Golem A RAGT 5,92 7,97 134,6 2,05 1,5

Matchball A RAGT 5,48 6,58 120,1 1,10 1,5

RGT Rebell A RAGT 7,17 8,01 111,6 0,83 2

RGT Reform A RAGT 5,29 7,57 143,1 2,28 1,5

RGT Viriato A RAGT 6,53 9,58 146,6 3,05 2

Angelus A Saatbau 4,52 5,64 124,8 1,12 1,5

Balitus A Saatbau 6,83 9,72 142,4 2,89 1,5

Lavantus A Saaten Union 5,28 7,37 139,6 2,09 2

Mulan A Saaten Union 6,09 8,43 138,4 2,34 1,5

Patras A Saaten Union 6,37 8,06 126,5 1,69 1,5

Rivero A Saaten Union 7,37 9,01 122,2 1,64 2

Rumor A Saaten Union 4,41 7,27 164,8 2,86 1,5

Bohemia A Selgen 6,55 7,72 117,9 1,17 1,5

Turandot A Selgen 5,80 8,76 151,0 2,96 1,5

Viky A Selgen 7,55 8,35 110,7 0,81 2

Fakir A Soufflet 6,75 8,47 125,5 1,72 2

Citrus A Hanácká osiva 3,64 5,62 154,4 1,98 1,5

Sonergy A/B Caussade 6,00 8,07 134,4 2,07 1,5

Sorfu A/B Caussade 8,11 8,40 103,6 0,29 2,5

Gordian B BOR 5,56 7,45 134,1 1,89 1,5

Artist B Oseva PRO 6,33 8,71 137,6 2,38 1,5

RGT Sacramento B RAGT 7,28 8,48 116,5 1,20 3

Tobak B Saaten Union 5,45 7,65 140,2 2,19 1,5

Grizzly C RAGT 6,49 7,29 112,3 0,80 1

Bonanza C Saaten Union 7,33 8,40 114,5 1,07 5,5

Elixer C Saaten Union 5,48 7,35 134,2 1,87 1,5

Arkeos CK LG 5,95 7,21 121,3 1,27 1,5

Vanessa CK Selgen 5,45 8,03 147,3 2,58 1,5

Průměr 6,30 7,96 126,5 1,67 2,0

Závěr
Maximum znalostí o reakci odrůd na ošet-
ření přináší výrazný efekt nejen mým zá-
kazníkům. Sám mám možnost se lépe 
orientovat v individuálním doporučení 
fungicidů a morforegulátorů BASF pro 
jednotlivé odrůdy na rozdílných stanoviš-
tích. Samozřejmě vždy s ohledem na eko-
nomickou situaci podniku a stav porostu. 
Domnívám se, že právě tento individuální 
přístup je velice důležitý, protože na zá-
kladě znalostí jsme schopni lépe reagovat 
na potřeby jednotlivých odrůd s velmi vý-
raznou ekonomickou návratností.

Každá odrůda má svůj zcela odlišný pů-
vod a během celé vegetační doby by-
chom měli reagovat na její potřeby tak, 
abychom dosáhli maximálního efektu 
a výnosu. Tato filozofie se mým zákazní-
kům vyplácí a i pro letošní rok mám za-
ložené poloprovozní pokusy se širokým 
sortimentem pšenice ozimé. Těším se, že 
vás budu moci s novými výsledky sezná-
mit v některém dalším čísle Agrotipu.
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Fungicidy
Obilniny

Proč je Adexar® Plus  
výjimečný přípravek?
Představuje zajímavou možnost fungicidní 
ochrany obilnin proti listovým chorobám. 
Stejně jako Systiva® (první nepostřikový 
fungicid zabezpečující ochranu obilnin pro-
ti listovým chorobám) obsahuje zcela no-
vou účinnou látku fluxapyroxad (obchodní 
název Xemium®) z nové skupiny fungicidů, 
tzv. karboxamidů (SDHI). Adexar® Plus na-
víc obsahuje i osvědčený epoxiconazole 
a pyraclostrobin. Výsledkem vyvážené 
kombinace účinných látek je pak mimořád-
ně účinný fungicid proti listovým chorobám 
obilnin. 

Adexar® Plus je systémově působící fun-
gicid přijímaný nadzemními částmi rostlin 
a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje 
se preventivním, kurativním i eradikativním 
účinkem. Xemium® má neobvyklou che-
mickou strukturu s výjimečnými vlastnostmi 
- vynikající mobilita a velmi vysoká úroveň 
kontroly houbových chorob. Tato mobilita 
spolu s rychlým vstřebáváním a distribucí 
uvnitř rostliny vytváří podmínky pro účin-
nou kontrolu houbových chorob. Jakmile 
se Xemium® vstřebá do rostlinných pletiv, 
zajišťuje nejen velice rychlou a spolehlivou 
kontrolu existujících infekcí (kurativně), ale 
také spolehlivou preventivní ochranu celé 
obilniny. 

Kombinace mobility a vynikajícího účinku 
proti všem významným houbovým choro-
bám dělá z Xemia výjimečnou látku typu 
karboxamidu II. generace.

Proč použít Adexar® Plus?
 �  Jeho účinnost je dlouhodobá, nejdelší 
z momentálně nabízených přípravků 
na českém trhu. Díky tomuto dlouho-
dobému působení zajistíte rostlinám 
optimální podmínky k růstu. 
 �  Kombinace 3 nejlepších účinných lá-
tek ze 3 rozdílných skupin s rozdílným 
místem účinku v buňce patogena
 �  Navíc vykazuje tzv. AgCelence® efekt, 
což znamená, že rostlinu dokáže ochrá-
nit vůči různým stresovým faktorům, 
které v současnosti na rostliny působí. 
V podstatě funguje jako „stimulátor“, 
který dokáže rostliny nastartovat.

Už při prvním pohledu na obrázek je větší 
plocha zelených listů viditelnou známkou 
toho, že zdravé plodiny využívají svoji ener-
gii k tvorbě vysokého výnosu, místo aby jí 
plýtvaly na boj proti chorobám. 

Pro výnos zrna jsou zvláště důležité horní tři 
listy. Adexar® Plus viditelně zaručuje větší 
zelenou listovou plochu než běžné příprav-
ky na trhu. 

Testy prokázaly i pomocí dronu významně 
větší a déle zachovanou zelenou plochu 
listů, která je jasným indikátorem dobrého 
výnosu a kvality zrna.

Chcete dosáhnout 
vysokých výnosů 
a zdravého porostu?
„Síla, na kterou se můžete spolehnout“ je sloganem fungicidního přípravku 
Adexar® Plus. Od uvedení na trh to můžeme s hrdostí potvrdit, a to na základě 
zkušeností pěstitelů a též výsledků mnoha pokusů. Jde o nejlepší fungicid na trhu.

Ing. Matúš Czakó, BASF, foto Libor Svatoň a ZS Kluky

Graf č. 1: Výsledky GEP pokusů v ozimé pšenici 2016, jedna aplikace fungicidů 
(BBCH 37–39), n = 4 (Kluky, Rokytnice, Kroměříž, Kujavy, výnos t/ha
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Ve schématu vpravo je demonstrována 
nová technologie a metoda pro monitoring 
a hodnocení pokusů - letecké snímková-
ní pomocí dronu. Foceno dne 27. 6. 2016 
v ZS Kluky. Fungicidně neošetřená kontrola 
(var. 1) je na spektrálních záběrech defino-
vána nejtmavší barvou (fialovou), naproti 
tomu parcelky č. 2, 3 a 4 po ošetření pří-
pravky Adexar® Plus a Priaxor® EC vykazo-
valy podstatně vyšší stupeň vegetace a za-
chování většiny asimilační plochy (světlejší 
odstín, zelená, žlutá barva). Rozdíly jsou 
patrné i v rámci jednotlivých aplikovaných 
přípravků.

Doporučená dávka při sólo aplikaci je 1,5 
l/ha (pšenice) a 1,25 l/ha (ječmen). Ter-
mín aplikace je od fáze BBCH 30 (začátek 
sloupkování) až po fázi BBCH 49 (začátek 
metání).

Chcete si vyzkoušet významnou 
novinku chystanou pro rok 2018 
již letos?
Při nákupu přípravku Adexar® Plus v termí-
nu od 1. března 2017 do 16. června 2017 
máte možnost získat prémiový fungicid 
do obilnin Priaxor® EC. Více informa-
cí získáte na www.agro.basf.cz nebo 
u svého obchodního zástupce. Pokusy 
nám potvrzují jeho sílu (viz graf č. 1).

Priaxor® EC je foliární systémový fungicid 
s preventivním a kurativním účinkem. Kro-
mě účinné látky fluxapyroxad obsahuje 
navíc i pyraclostrobin. V jarním a ozimém 
ječmeni je Priaxor® EC registrován proti 

klíčovým patogenům. Doporučené dávko-
vání Priaxor® EC je v rozmezí 0,75–1 l/ha 
v závislosti na síle infekčního tlaku. Apli-
kaci provádíme preventivně či při objevení 
prvních příznaků napadení. 

V přípravku Priaxor® EC se Vám dostává 
inovativního a spolehlivého řešení celého 
spektra významných listových chorob obil-
nin, které kombinuje komplexní preventiv-
ní a kurativní kontrolu chorob s význam-
nými vedlejšími fyziologickými účinky 
na vitalitu rostlin, AgCelence®.

Proč použít Priaxor® EC:
 �  vysoký výnos a kvalita sklizně
 �  široká flexibilita
 �  přínosy AgCelence® efektů

Jak dopadly přípravky Adexar® Plus 
a Priaxor® EC v pokusech?
Samostatné aplikace přípravků Adexar® 
Plus a Priaxor® EC vykazovaly ve srovná-
ní systémů jednoho ošetření v pokusech 
2016 nejvyšší výnosový efekt (graf 1), a to 
až o 1,8 t/ha víc než kontrola a 0,3–0,7 t 
proti konkurenci.

Do rukou se vám v letošním roce dostává 
zajímavé řešení nejen proti houbovým cho-
robám obilnin. Adexar® Plus a Priaxor® EC 
vás přesvědčí i výrazným fyziologickým 
efektem, který se projeví vyšším výnosem 
a kvalitnější produkci. 

Porost pšenice, odrůda Elly, kontrola vs. aplikace Adexar® Plus 1,5 l/ha (vpravo), Úhřetice 26. 6. 2016

Přípravek a dávka / ha

Neošetřená kontrola

epoxiconazole  
+ isopyrazam 1 l/ha

epoxiconazole  
+ boscalid 1,2 l/ha

chlorothalonil  
+ penthiopyrad 2 l/ha

Adexar® Plus 1,5 l/ha

Priaxor® EC 1 l/ha

Priaxor® EC 0,75 l/ha

bixafen  
+ prothioconazole 
+ spiroxamine 1,2 l/ha

1

5

7

6

2

4

3

8
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Obilniny

V jednoduchosti je síla 
- vyzkoušejte systém 
BASF v ječmeni
Od předloňského roku se změnila naše pozice v systému fungicidní ochrany 
ječmenů. Důvodem je uvedení na trh nové účinné látky v portfoliu látek 
do obilnin, a to látky fluxapyroxad (Xemium®).

Ing. Antonín Dostál, BASF

Účinná látka fluxapyroxad patří do nejmo-
dernější skupiny látek SDHI a vyznačuje se 
nejen mimořádně dlouhodobým fungicidním 
účinkem na choroby, ale významně ovlivňu-
je i různé fyziologické pochody v rostlině. 
Z listových chorob bych vyzdvihl především 
hnědou a rynchosporiovou skvrnitost, ale 
i výrazný vedlejší účinek na padlí a ramu-
lárii. S touto účinnou látkou se můžete setkat 
ve fungicidech Systiva® a Adexar® Plus. 

Systiva®

O Systivě jste se mohli dozvědět mnoho 
informací na loňských a letošních konfe-
rencích BASF, na předjarních seminářích či 
jiných akcích. Předložili jsme vám výsledky 
z mnoha pokusů, které zcela jasně hovoří 
ve prospěch tohoto ošetření. Pro nezasvě-
cené pouze připomínám, že Systiva® je fun-
gicid, který se aplikuje na osivo společně 
s mořidlem a vykazuje mimořádně dlouho-
dobý účinek na houbové choroby a záro-
veň ovlivňuje některé fyziologické pochody 
v rostlině. Především se jedná o lepší odno-
živost, lepší růst kořenů, lepší celkový ha-
bitus rostliny apod. Tyto účinky se projevují 
ve výnose a v nižší potřebě fungicidů na list. 
Z tohoto hlediska tedy ošetření Systivou při-
náší ekonomický zisk a mnoho pozitivních 
benefitů z hlediska organizace práce.

Přiznám se, že Systiva® mě v pokusech ve-
lice překvapila nejen v loňském roce. Proto 
již druhým rokem zakládám mnoho variant 
právě se Systivou v ječmeni jarním i v pše-
nici ozimé a ječmeni ozimém.

Také v roce 2016 jsem založil na lokalitách 
v provozu rozsáhlý pokus s odrůdami ječ-
mene jarního, kde jsem samozřejmě testo-
val i přínos Systivy. Lokality se nacházely 
na Přerovsku a Opavsku, obě byly sklízeny 
maloparcelkovým kombajnem. Stejný typ 
pokusu jsem založil i ve spolupráci s firmou 
Selgen a.s. na jeho pracovištích ve Stupi-
cích a Úhřeticích. Výsledky z obou praco-
višť přikládám. Jsou velice zajímavé nejen 
z hlediska výnosu, ale především z hledis-
ka ekonomiky zásahu. Z pokusů zároveň 
vyplynulo, že doporučovaná dávka Systivy 
0,75 l/t je dostačující pro běžný sortiment 
sladovnických ječmenů u nás.

Pro letošní sezónu jsem tento typ pokusů 
rozšířil nejen o lokality (6 je již zaseto), ale 
i o počet odrůd (11). Věřím, že i v letošním 
roce svým zákazníkům v regionu v konkrét-
ních lokalitách ukážu a zároveň dokážu, že 
SYSTIVA® je něco mimořádného a že pod-
niky tento systém uplatní ve svých techno-
logiích pěstování ječmenů. 

Adexar® Plus a další fungicidy
Adexar® Plus obsahuje účinnou látku flu-
xapyroxad (Xemium®), ale zároveň i epo-
xiconazole a pyracostrobin. Jedná se 
tedy o moderní třísložkový fungicid patřící 
opět do skupiny SDHI (+ azol + strobilu-
rin). Adexar® Plus je v současné době to 
nejlepší z fungicidů do obilnin, co společ-
nost BASF nabízí. Díky svému složení vy-
kazuje Adexar® Plus mimořádný fungicidní 
účinek a zároveň významný fyziologický 

efekt. Adexar® Plus v dávce 1,5 l/ha je ur-
čen do systému jednoho ošetření v období 
sloupkování nebo ve sledu Adexar® Plus 
1,25 l/ha × Osiris® 1,5 l/ha do sledu dvou 
fungicidů. Je to model, který snese ta nej-
přísnější kritéria a vyniká výrazným dlou-
hodobým účinkem. Především bych ho 
doporučil na plochy, kde nebyla použita 
Systiva®. V letošním roce mají zemědělci 
možnost za odběr Adexaru Plus získat jako 
bonus další nový fungicid pod obchodním 
názvem Priaxor®. V případě, že máte chuť 
si tento nový fungicid vyzkoušet, neváhejte.

Pěstitelům, kteří nechtějí používat přípravky 
na bázi SDHI, doporučuji zůstat u osvěd-
čeného fungicidu Opera® Top (pyrac-
lostrobin + epoxiconazole). Fungicid, který 
snese také přísná kritéria a navíc v letošním 
roce je k dostání za přijatelnou cenu ošet-
ření. Jedná se o kombinaci účinných látek 
strobilurin (pyracostrobin) a azol (epoxico-
nazole) s dlouhodobou účinností a kvalitní 
fungicidní ochranou.

I v letošním roce naše základní ošetření 
do klasů zůstává stejné - osvědčený Osi-
ris® v dávce 1,5–1,75 l/ha. Fungicid, který 
nejen chrání proti napadení fuzárii, ale zá-
roveň se silným účinkem proti listovým cho-
robám v závěru vegetace, především rzem. 
Zkušenosti z minulých let z pokusů i z pro-
vozních ploch říkají, že po moření Systivou 
mnohdy stačí pouze toto jediné foliární 
ošetření na poslední listy a klas.
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Pro srovnání přikládám výsledky z po-
kusů na našem stacionáru v Rokytnici 
u Přerova. Z předložených výsledků jed-
noznačně vyplývá, že u ječmene jarního 
je nejdůležitější otázka nepolehnutí a te-
prve potom kvalitní fungicidní ochrana. 
K problematice polehnutí se nabízí jako 
nejvhodnější řešení univerzální novinka 
letošního roku - Medax® Max.

Závěr
Pokusů se Systivou a Adexarem Plus 
bylo založeno v minulých letech mnoho 
a jasně ukázaly, že účinná látka fluxapy-
roxad (Xemium®) má perspektivu. Velice 
mě těší, že právě tak kvalitní fungicidy 
vám můžeme nabídnout do vašich fun-
gicidních sledů. Nejen výsledky z po-
kusných pracovišť, ale i různé pokusy 
z provozu, včetně těch, které jsem za-
kládal i sklízel sám, zcela jasně hovoří 
ve prospěch tohoto ošetření.

V případě, že tyto fungicidy použijete 
do svých sledů, určitě nebudete litovat. 
Jistota účinku, dlouhodobá účinnost 
a výborná ekonomika zásahu, to jsou 
hlavní benefity těchto ošetření. O tomto 
jsem zcela přesvědčen, a proto zaklá-
dám i tak rozsáhlé pokusy pro své zá-
kazníky v letošním roce.

Vliv fungicidního ošetření na výnos ječmene jarního, stacionár Rokytnice 2016

Ošetření t/ha % rozdíl
tržby 

(4 500 Kč/t)

kontrola 6,10 100 0 0

Capalo® 1,4 / Osiris® 1,75 8,32 136 2,22 10 011

Opera® 1,5 7,61 125 1,51 6 774

Opera® 1,5 / Osiris 1,75 8,52 140 2,42 10 887

Opera® 1,5 / Osiris® 1,75 bez Medax® Max 6,90 113 0,80 3 608

Adexar® Plus 1,25 bez Medax® Max 7,54 124 1,44 6 482

Adexar® Plus 1,25 8,70 143 2,60 11 716

Adexar® Plus 1,25 / Osiris® 1,75 8,93 146 2,83 12 742

Priaxor® 0,75 / Osiris® 1,75 8,86 145 2,76 12 418

Capalo® 1,2 / Adexar® Plus 1,0 / Osiris® 1,75 9,07 149 2,97 13 358

Pokus s mořidly v ječmeni jarním, 6 odrůd ječmene jarního a různá mořidla 2016

Ošetření
Dřevohostice

n=3
průměr

Empresa
n=2

průměr

SUMA

průměr % rozdíl
tržby 

(4 500 Kč/t)

RS + S 8,78 8,66 8,72 106,9 0,56 2 517

RS 8,56 8,60 8,58 105,1 0,42 1 890

PR + S 8,68 8,77 8,72 106,9 0,56 2 542

PR 8,44 8,52 8,48 103,9 0,32 1 440

KD + S 8,61 8,40 8,50 104,2 0,34 1 548

KD 8,41 8,20 8,30 101,7 0,14 638

Kontrola 8,27 8,06 8,16 100,1 0,00 19

Pokus s mořidly v ječmeni jarním, Selgen a.s. 2016 (Stupice, Úhřetice)

Ošetření Francin Sebastian průměr % rozdíl
tržby 

(4 500 Kč/t)

RS + S 11,30 10,96 11,13 107,2 0,75 3 381

RS 11,21 10,29 10,75 103,6 0,37 1675

PR + S 11,43 10,96 11,20 107,9 0,82 3 671

PR 11,01 10,75 10,88 104,8 0,50 2 247

KD + S 10,80 10,50 10,65 102,6 0,27 1 231

KD 10,67 10,22 10,44 100,6 0,06 291

S 0,75 11,51 10,83 11,17 107,6 0,79 3 564

Kontrola 10,76 10,01 10,38 100,0 0,00 0

RS = konkurenční produkt, S = Systiva®, PR = Premis® 25 FS RED, KD = Kinto® Duo
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Víte, co znamená 
zkratka CCPA?
Není to zcela nová značka, ale ani světácký rebranding již zavedeného názvu. 
CCPA - Czech Crop Protection Association neboli Česká asociace ochrany 
rostlin existuje od roku 1994.

Ing. Michal Vokřál, CSc., Česká asociace ochrany rostlin - CCPA

CCPA je sesterskou organizací ECPA – Ev-
ropské asociace ochrany rostlin. ECPA se 
sídlem v Bruselu má 65 členů – 21 firem 
a 32 národních asociací, které jsou obdo-
bou CCPA a dále 4 asociace a 8 firem, 
které nejsou spojeny se zemědělstvím. 
Jednoduše řečeno, jedná se o organizaci, 
která si dala do vínku nejen ochranu zájmu 
svých členů - výrobců přípravků na ochra-
nu rostlin, ale také uživatelů přípravků, a to 
jak na evropské, tak i národní úrovni. 

Jsem přesvědčen, že právě nyní zpozorní 
všichni ti, kteří mají vůči používání „chemie“ 
v zemědělství výhrady.

Členy organizace v České republice 
jsou společnosti: 

 � Adama CZ s.r.o.
 � Arysta LifeScience Czech, s.r.o. 
 � BASF spol. s r.o.
 � BAYER, s.r.o., 
 � Dow AgroSciences, s.r.o.
 � DuPont CZ, s.r.o.
 � FMC Agro Česká republika, spol. s r.o. 
 � Monsanto ČR, s.r.o. 
 � Syngenta Czech, s.r.o. 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že se jedná 
o společnosti, které se stále ještě věnují vý-
zkumu a vývoji nových přípravků a mohou 
tak vývoj v tomto směru posouvat za cenu 
vysokých investic vpřed. Ano, nepřehlédli 
jste se. Vývoj a výzkum nových přípravků 
je stále nákladnější, obtížnější a zdlouha-
vější. Jeho náročnost se ve všech parame-
trech shoduje s vývojem nových účinných 
látek a léků ve farmaceutickém průmyslu. 
Za dobu od prvních počátků používání che-
mických přípravků proti škodlivým činitelům 

poškozujícím zemědělské plodiny se toho 
mnoho událo a také se mnohé změnilo. Co 
se změnilo? Téměř všechno. Doba, zkuše-
nosti, legislativa. Výrazně se zpřísnila krité-
ria a postupy registrace přípravků, snížil se 
počet výrobců. Neskutečně pokročil vývoj 
laboratorní přístrojové techniky ke zjišťování 
reziduí účinných látek. Na druhé straně se 
zdokonalily metody prognózy a signalizace 
a povinností se stalo uplatňování zásad inte-
grované ochrany plodin. Nelze opomenout 
ani ohromující inovace v aplikační technice, 
stejně jako systém vzdělávání pracovníků 
v oblasti ochrany rostlin. 

Musíme ale přiznat, že přibývají problé-
my s rezistencí chorob, škůdců a plevelů 
k účinným látkám, stejně jako s novými, 
až dosud neznámými škodlivými činiteli 
a invazními rostlinami a živočichy. I když 
v sortimentu přibývají biologické přípravky 
a v řadě plodin lze používat i nechemické 
metody ochrany, ještě dlouho se v země-
dělské praxi bez chemických přípravků 
neobejdeme. To platí pro obilniny, řepku, 
kukuřici, ale i minoritní plodiny, jakými jsou 
chmel, zelenina, ovoce, réva vinná a jiné.

Nůžky se otevírají čím dál více 
Je to obvyklé označení nějakého problému. 
V tomto případě se jedná o restrikci dalších 
účinných látek používaných v řadě příprav-
ků na ochranu rostlin. 

Laici jsou nadšeni, zemědělci pláčí. Po eli-
minaci triazinových herbicidů, zákazu her-
bicidu Gramoxone a neonikotinoidních mo-
řidel je na pořadu dne zákaz účinné látky 
metalaxyl a mořidel s obsahem azolů, re-
dukce dávky čisté mědi na hektar a další. 
Bohužel jejich vyřazení z používání není 
zatím nahrazeno novými účinnými látkami. 

Jak uvádějí poslední studie, vyloučení ně-
kterých účinných látek na výrobu chemic-
kých přípravků na ochranu rostlin by zna-
menalo nejen snížení hektarových výnosů, 
ale mělo by také dopad na kvalitu a cenu 
základních potravin, což si málokdo uvědo-
muje (viz tabulku). Tato varovná čísla jsou 
ještě umocněna každoročním úbytkem 
orné půdy a zvyšování počtu obyvatel ze-
měkoule. Aby toho nebylo málo, je v Evropě 
narůstajícím problémem prodej falzifikátů 
přípravků na ochranu rostlin.

Dopady vyřazení účinných látek z použití v polních plodinách v Polsku
(Poznaň, leden 2016)

Plodina Ztráta výnosu Ztráta kvality
Zvýšení nákladů 

na produkci

řepka 20–50 % 10–30 % 26–39 %

brambory 20–70 % 10–70 % 9–14 %

pšenice 5–30 % 10–70 % 12–31 %

kukuřice 5–30 % 0–10 % 2–25 %
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ECPA a Europol proti falzifikátům
CCPA nechce a ani nemůže zavírat oči 
před aktuálními problémy, ke kterým patří 
nelegální dovozy přípravků a jejich falšová-
ní. Tuto problematiku řeší v součinnosti se 
státními kontrolními orgány i ECPA a patří 
v současnosti mezi její základní priority. 

Jednoznačně se potvrzuje nutnost koordi-
nované spolupráce ECPA s Europolem, po-
licií, distributory i zemědělci. Lukrativnost 
obchodu s falzy pesticidů je vyjádřena jejím 
nárůstem za období 2000–2010 o 300 %! 
Za jednu z příčin se považuje povolení tak 
zvaných souběžných dovozů a také smlou-
va o volném pohybu zboží. Odhadované 
množství padělaných pesticidů činí v Ev-
ropě 15–20 % trhu. Centrem pro padělky 
jsou Belgie, Německo, Holandsko, Anglie 
a jihovýchodní Evropa. Česká republika je 
koncovým spotřebitelem. Její „výhodou“ 
je, že nemá námořní přístavy. To potvrzuje 
i nedávno provedená společná akce Euro-
polu a sedmi zemí v přístavech Hamburk 
a Amsterdam, kdy v průběhu devíti dnů 
bylo zabaveno 190 t padělaných přípravků 
vyrobených v Číně. Z hlediska další možné 
ochrany proti falzům pesticidů je nutností 
přijetí konsenzu o ochraně duševního vlast-
nictví, stejně jako změna náhledu represiv-
ních složek států na tento problém. 

Paradox
Na chemické přípravky na ochranu rostlin 
se během jejich nepříliš dlouhé existence 
nabalilo nesčetně různých představ, ale 
také mýtů a polopravd. V očích některých 
lidí se stále ještě jedná pouze o jedy, které 
jsou příčinou kdečeho. S takovými názory 
se čtenáři setkávají poměrně často. Nemy-
slím si však, že se zakládají na pravdě. 

Paradox. Jak jinak nazvat situaci, kdy spous-
ta lidí přemýšlí nad chemií v potravinách, 
případně v čistících prostředcích, ale čas-
to zapomínají na kosmetiku nebo make-up  
žen. Výběr v této kategorii výrobků je 
ohromný. Podle zveřejněných průzkumů 
dospělá žena pravidelně používá v průmě-
ru 12 až 18 kosmetických výrobků, dospě-
lý muž 7 až 13. Zdá se vám to přehnané? 
Počínaje zubní hygienou (zubní pasty, ústní 
vody), přes čištění pleti (krémy, odličovač), 
péči o vlasy (šampony, laky na vlasy, bar-
vy, kondicionery), make-up (pudr, řasenka, 
stíny, lesk na rty, rtěnka) a konče péčí o tělo 
(mýdla, sprchové gely, krémy na ruce, 
na opalování, laky na nehty, odlakovače, 
parfémy, deodoranty, antiperspiranty, pěny 
na holení a po holení atd.). To je realita, kte-
rou si ani nechceme přiznat. Až 60 % z této 
chemie má schopnost pronikat přes kůži 

do krevního řečiště! O moc lépe si nesto-
jí ani módní přírodní kosmetika. Málokterá 
žena si však uvědomuje, že za přírodní kos-
metiku se označuje vše, co má sice jediný 
výtažek z nějaké rostliny, ale jinak je to plné 
chemie. Nejen v Evropě, ale ani v Americe 
se tomuto tématu zákony příliš nevěnují. 

Co vše je třeba doložit k registraci
V ostrém kontrastu s výše uvedenými kos-
metickými přípravky jsou požadavky na re-
gistraci přípravků na ochranu rostlin. V sou-
časné době je v EU povoleno k používání 
482 účinných látek. To ovšem neznamená, 
že je tak tomu stejně i v České republice. 
Z hlediska možností jejich použití nejvíce 
strádají minoritní plodiny – jahodník, ovoc-
né dřeviny, drobnoplodé ovce a zelenina. 
Z pohledu jejich výrobců se není čemu 
divit. Vždyť při registračním řízení pro po-
volení nové účinné látky je třeba splnit 
přibližně 800 požadavků a dodat regi-
stračním orgánům více než 200 detailních 
studií. I když do hledání nových účinných 
molekul jsou zapojeny roboty a nejmo-
dernější laboratorní technika, úspěšnost 
jejich objevu a finalizace v nový komerční 
přípravek je přibližně 1: 140 000 nadějným 
molekulám. Celý proces je totožný s vý-
vojem nového medikamentu pro humánní 
medicínu. Trvá přibližně deset let. Není 
proto divu, že pro jeho finanční náročnost 
se mu nyní věnuje již pouze několik málo 
výrobců. Podstatnou část nákladů na vývoj 
nového přípravku reprezentovanou částkou 
250 milionů amerických dolarů představují 
náklady na dokumentaci a registraci. Pouze 
pro představu toho, co vše je třeba z hle-
diska ekotoxikologických dokladů doložit, 
uvádím: účinek na vodní organismy (dafnie, 
vodní hmyz, ryby, řasy), ptáky, včely, žížaly 
a půdní mikroorganismy, necílové rostliny 
a živočichy. Pochopitelně v tomto případě 
se jedná pouze o názvy dílčích kapitol, kte-
ré se rozpadají do dalších a dalších studií.

Integrovaná ochrana rostlin
I když se z uplatňování zásad integrované 
ochrany rostlin stala povinnost, v mnoha 
zemědělských podnicích a mnoha pěsto-
vaných plodinách se nejedná o nic převrat-
ně nového.

Mnozí agronomové i pracovníci státní sprá-
vy s jejími principy pracovali aktivně již 
před čtyřiceti lety. Změnily se pouze formy 
její realizace. To, že existují příklady toho, 
že i s chemickými přípravky v ochraně rost-
lin umíme pracovat bez nebezpečí ohrože-
ní zdraví konzumentů potravin, si ukážeme 
v dalších vydáních Agrotipu. Česká aso-
ciace ochrany rostlin - CCPA si je vědoma 

toho, že celkově dochází k legislativnímu 
omezování chemické ochrany rostlin. Jed-
ná se o celospolečenský, těžko ovlivnitelný 
trend. Postupně budou s pomocí integrova-
né ochrany zaváděny i biologické a neche-
mické způsoby ochrany. Ochrana s využi-
tím syntetických přípravků zůstane i nadále 
platná, ale bude omezená. Je však třeba 
také upozornit na to, že počet účinných lá-
tek, které lze ještě používat, se stále snižuje 
a jejich náhrada není na obzoru. 

K nejaktuálnějším úkolům 
řešeným CCPA patří:

 � ochrana proti obchodu s nelegál-
ními a padělanými přípravky 

 �  snaha o zrychlení registračního 
procesu ve Státním zdravotním 
ústavu

 �  připomínkové řízení k novelizaci 
zákona o rostlinolékařské péči 
č. 326/2004 Sb.

 �  maximální limit mědi ve chmelu 
(4 kg/ha/rok)

 
Je proto plně namístě obhajovat a vysvětlo-
vat hlavně laické veřejnosti, že se v případě 
ochrany rostlin v zemědělství nejedná 
o jedy, ale o důkladně prověřené a registro-
vané přípravky. Česká asociace ochrany 
rostlin si je vědoma toho, že se nejedná 
o lehký úkol, který se podaří vyřešit v krátké 
době. Plně si uvědomuje skutečnost, že se 
bude jednat o běh na dlouhou trať. I proto 
CCPA vítá aktivní spolupráci v této proble-
matice nejen se státními orgány, výzkumný-
mi ústavy, plodinovými svazy, ale také kon-
krétními uživateli chemických přípravků 
na ochranu rostlin. Vyzýváme proto k této 
aktivitě všechny malé i velké uživatele. 

Uvítáme, když se aktivním profesionálům 
podaří oslovit i mladou generaci, která 
v oboru ochrany rostlin začíná chybět. Bu-
deme rádi, když nás upozorníte na vaše 
problémy, navrhnete jiné postupy, když 
nás budete informovat o pozitivních i nega-
tivních případech z vaší činnosti v oblasti 
ochrany různých plodin. 

Vaše postřehy, návrhy, nápady a doporu-
čení uvítáme na adrese: www.ccpa.cz nebo 
info@ccpa.cz
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Pictor® prokazatelně 
zvyšuje počet šešulí  
a zesiluje jejich stěny
Kromě vlastní fungicidní ochrany působí Pictor® také příznivě na fyziologii 
rostlin řepky ozimé, což se pozitivně projevuje green-efektem především 
v období stresových podmínek (sucho, chlad apod.). Pro tyto vlastnosti je 
řazen do skupiny AgCelence® přípravků.

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., BASF, foto H. Dierichs a archiv Mendelovy univerzity v Brně

Zvýšení odolnosti vůči stresovým pod-
mínkám má vliv na tvorbu většího počtu 
dozrávajících šešulí a zároveň zesiluje 
jejich stěny, což v konečném důsledku 
snižuje sklizňové ztráty, zvyšuje výnoso-
vý potenciál a naopak snižuje množství 
výdrolu, které je potřeba likvidovat v ná-
sledných plodinách. 

V polním pokusu bez napadení houbovými 
chorobami byl sledován vliv přípravku Pic-
tor® na zvýšení odolnosti vůči stresovým 
podmínkám - AgCelence® efekt. Cílem bylo 
stanovit, jestli dochází ke zvýšení počtu še-
šulí a k přírůstku výnosu. Výsledky ukázaly 
o 12 % více dozrávajících šešulí a zvýšení 

výnosu o 0,31 t/ha (graf č. 1) ve srovnání 
s neošetřenou kontrolou. 

Fyziologické působení účinných látek bos-
calid a dimoxystrobin obsažených ve fungi-
cidu Pictor® má prokazatelný vliv na zesíle-
ní stěny šešulí a snížení jejich přirozeného 
pukání při dozrávání a během sklizně. Ten-
to jev byl sledován v mnoha studiích v mi-
nulých letech. 

1) Univerzita Kiel 2007
2) ZVÚ Kroměříž 2014
3) Mendelova univerzita Brno 2014

Studie University v Kielu z roku 2007 porov-
návala pevnost šešulí na neošetřené varian-
tě, variantě ošetřené přípravkem Caramba® 
na podzim a na jaře a na variantě osetřené 
přípravkem Caramba® na podzim a na jaře 
a fungicidem Pictor® v květu. Pevnost stěn 
šešulí byla stanovena jednoduchou meto-
dou, kdy šešule uzavřené v skleněné nádo-
bě byly vystaveny mechanickému působe-
ní oscilující těžké kuličky po stanovený čas 
a následně byl spočítán počet neporuše-
ných šešulí. Grafy 2 (testováno v BBCH 81) 
a 3 (testováno v BBCH 85) ukazují význam-
né snížení podílu puklých šešulí u varianty 
ošetřené přípravkem Pictor® ve srovnání 
s neošetřenou variantou. O vlivu Pictoru 

Obr. 1: Vzcházející výdrol řepky 
z puklých šešulí na neošetřené 
variantě, Univerzita Kiel 2007

Obr. 2: Vzcházející výdrol řepky 
z puklých šešulí na variantě Caramba® 
podzim + Caramba® jaro, Univerzita Kiel 
2007

Obr. 3: Snížení pukání šešulí po aplikaci 
přípravku Pictor® je důvodem významného 
snížení množství výdrolu řepky, Univerzita 
Kiel 2007
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na zvýšení pevnosti šešulí se lze jedno-
duše přesvědčit i při pohledu do poros-
tu, resp. na testované varianty. Povrch 
půdy u varianty Caramba® podzim + Ca-
ramba® jaro + Pictor® květ je téměř čis-
tý ve srovnání s neošetřenou variantou 
a variantou ošetřenou pouze na podzim 
a na jaře fungicidem Caramba®, kde je 
povrch pokryt výdrolem řepky z před-
časně prasklých šešulí (obr. 1–3).

Podobné výsledky byly získány i v po-
kusu ZVÚ Kroměříž v roce 2014, kde 
byly s neošetřenou variantou porovná-
vány aplikace fungicidů Pictor®, stan-
dard A (fluopyram, prothioconazole), 
standard B (isopyrazam, azoxystrobin) 
a standard C (azoxystrobin, cyprocona-
zole) určených k ochraně řepky ve fázi 
kvetení. Výsledky ukazují nejnižší podíl 
puklých šešulí na variantě ošetřené pří-
pravkem Pictor®. Pictor® snížil proti ne-
ošetřené variantě pukání šešulí o 18 % 
a zároveň o 5–11 % v porovnání s ostat-
ními sledovanými přípravky (graf 4).

Odlišná metoda stanovení pevnosti še-
šulí byla zvolena na Mendelově univerzi-
tě v Brně v roce 2014. Tato metoda je za-
ložena na stanovení síly, při níž dochází 
k proniknutí sondy dovnitř šešule. Pro 
měření bylo využito univerzálního pří-
stroje pro měření fyzikálních charakte-
ristik TIRATEST (typ 27025) - obr. 4. Pro 
stanovení „pevnosti“ šešulí [N] byla zvo-
lena metoda penetrace pomocí tenké 
válcové sondy, která zaznamenává prů-
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Graf č.1: Vliv přípravku Pictor® na zvýšení odolnosti vůči stresovým podmínkám  
- AgCelence® efekt - % zvýšení počtu šešulí a přírustek výnosu q/ha, zdroj: pokus 
BASF, 2011 Německo

Graf. 2: Vliv přípravku Pictor® na snížení pukání šešulí, testováno v BBCH 81, 
Univerzita Kiel 2007

Graf 3: Vliv přípravku Pictor® na snížení pukání šešulí, testováno v BBCH 85, 
Univerzita Kiel 2007

Obr. 4: Přístroj pro stanovení 
pevnosti šešulí TIRATEST 27025
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běh deformace v závislosti na působící 
síle do momentu porušení šešule za po-
užití citlivého snímače síly, s rychlostí 
příčníku a parametry ukončení zkoušky 
dle metodiky. 

Do pokusu byly zařazeny 4 přípravky: 
Pictor® dávka 0,5 l/ha (ú.l. dimoxystrobin 
a boscalid), Efilor® dávka 1 l/ha (ú.l. bos-
calid a metconazole), standard A dávka 
1 l/ha (ú.l. prothiokonazol a fluopyram) 
a standard B dávka 0,6 l/ha (směs nit-
rofenolátů). Rostliny byly ošetřeny na za-
čátku plného květu 24. 4. 2014.

Pevnost a délka šešulí byly testovány 
ve dvou termínech. První test proběhl 
11 dní po aplikaci přípravků (5. 5. 2014), 
druhý test 27 dní po aplikaci (21. 5. 
2014). V prvním termínu měl nejvyšší vliv 
na zesílení stěn šešulí standard B, ale 
ani u jednoho přípravku nedošlo k pro-
dloužení šešulí ve srovnání s neošetře-
nou kontrolou (graf 5). 

Naprosto odlišné výsledky byly zjištěny 
v pozdějším sledovaném termínu 27 dní 
po aplikaci, kdy k největšímu zesílení 
stěny šešulí došlo na variantě s aplikací 
fungicidu Pictor®, a to o 20,5 % ve srov-
nání s neošetřenou variantou a zároveň 
došlo k prodloužení šešulí o 10,3 % 
oproti neošetřené kontrole. Nejdelší še-
šule byly naměřeny na variantě standard 
B (graf 6).

Z uvedených výsledků tedy jasně vy-
plývá, že po aplikaci fungicidu Pictor® 
dochází k navýšení počtu dozrávajících 
šešulí, zesílení stěn a zároveň prodlužo-
vání šešulí a v přímé návaznosti i k vý-
znamnému snížení množství výdrolu se-
men řepky z předčasně puklých šešulí. 

Z pohledu agronoma 
to znamená zvýšení 
výnosu a tím 
i návratnosti vložených 
investic v průběhu 
pěstování řepky ozimé.
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Graf 4: Porovnání vlivu přípravku Pictor® a dalších přípravků na snížení podílu 
puklých šešulí, ZVÚ Kroměříž 2014

Graf 5: Vliv přípravku Pictor® na sílu a délku šešulí, 11 dní po aplikaci 

Graf 6: Vliv přípravku Pictor® na sílu a délku šešulí, 27 dní po aplikaci
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Fungicidy Efilor® a Pictor® jsou součástí 
unikátního systému ochrany řepky v čas-
ném jaru a v květu: boscalidového ochran-
ného štítu. Boscalidový ochranný štít 
poskytuje:

 � dlouhodobou fungicidní clonu 
na základě masivní dávky boscalidu 
v kombinaci s metconazolem 
a dimoxystrobinem
 � jediné řešení na trhu s účinnou látkou 
ze skupiny karboxamidů (SDHI) 
v časném jaře i květu
 � ochranu před všemi důležitými 
chorobami řepky s výhodami 
technologie AgCelence®

 � kombinaci tří odlišných účinných látek 
ze tří odlišných skupin, které zaručují 
efektivní antirezistentní řešení 
 � významnou ekonomickou úsporu 
díky možnosti snížení dávek 
fungicidů Efilor® (0,6 l/ha) a Pictor® 
(0,4 l/ha) oproti sólo aplikacím  
- až 20 %!

V loňském roce byla z pohledu intenzity 
výskytu a míry škodlivosti nepochybně nej-
nebezpečnější chorobou hlízenka obecná 
(Sclerotinia sclerotiorum), která se vyskytla 
převážně v druhé polovině kvetení řepky, 
dále se lokálně objevily další patogeny, jako 
verticiliové vadnutí (Verticillium dahliae), fo-
mová hniloba (Phoma lingam) a ojediněle 
čerň řepková (Alternaria brassicae) a plíseň 
šedá (Botrytis cinerea). Pro předcházení vý-
skytu těchto chorob je vždy důležitá kom-
binace správných agrotechnických opatření 
a dlouhotrvající fungicidní ochrany. Dlouho-
leté praktické zkušenosti s detailním testo-
váním v zátěžových podmínkách vysokého 
výskytu patogenů ukazují, že praxí ověře-
ným a velmi spolehlivým řešením je fungi-
cid Pictor®. To ostatně potvrzuje například 
německý Institut für Pflanzenschutz (Ústav 
ochrany rostlin) ve svém doporučení, kde 
přípravky obsahující ú.l. boscalid (Efilor® 
a Pictor®) jsou hodnoceny jako nejlepší pro 
ochranu řepky, ať již pro časné jarní ošetře-
ní (Efilor®) nebo pro ošetření v průběhu kvě-
tu proti hlízence a černím (Pictor®) (tab. 1). 

Pictor® - všestranný fungicid 
bez omezení
Fungicid Pictor® kombinuje dvě účinné 
látky - boscalid a dimoxystrobin ze dvou 
odlišných skupin - karboxamidů a strobilu-
rinů. Tato kombinace poskytuje nejen špič-
kovou fungicidní účinnost, ale zároveň se 
jedná o přípravek s AgCelence® efektem, 
který pozitivně ovlivňuje fyziologii rostlin. 
To se projevuje vyšší odolností šešulí pro-
ti předčasnému praskání či jejich otevírání 
při průjezdu sklizňovou mechanizací, dále 
pak lepší odolností ke stresovým podmín-
kám, díky čemuž mohou rostliny plně využít 
svůj výnosový potenciál. Velmi významná je 
absence jakéhokoliv aplikačního omezení. 
Pictor® je neškodný pro včely a jeho aplika-
ce je možná kdykoliv při kvetení řepky. Toto 
všechno je důvodem, proč se opakovaně 
stal nejpoužívanějším fungicidem v období 
kvetení řepky ozimé. 

S první částí doporučení technologie Bosca-
lidového ochranného štítu - aplikací a výho-
dami unikátního dvousložkového systémové-

Boscalidový ochranný 
štít - unikátní řešení  
ochrany řepky od BASF
Část druhá: Pictor® - všestranný fungicid

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., BASF, foto ZS Kluky

Řepkové 
obzory
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Tab. 1: Hodnocení fungicidů v řepce ozimé, Institut für Pflanzenschutz, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Přípravek Účinná látka
Obsah ú.l.  
g/kg; g/l

Dávka  
l, kg/ha

Regula-
ce růstu

Fomová 
hniloba

Hlízenka 
obecná

Čerň  
řepková

Bodové 
hodnocení

Acanto picoxystrobin 250 1,0 0,75

Ampera prochloraz + tebuconazole 267 + 133 1,5 0,5

Pictor® boscalid + dimoxystrobin 200 + 200 0,5 2,5

Caramba metconazol 60 1,0–1,5 1,5

Carax® metconazol + mepiquatchlorid 30 + 210 0,7–1,0 1,5

Custodia azoxystrobin + tebuconazol 120 + 200 1,0 1,5

Efilor® metconazol + boscalid 60 + 133 1,0 3,0

Flamenco FS prochloraz + fluquinconazol 174 + 54 2,0 0,5

Folicur tebuconazol 250 0,7–1,5 2,0

Matador triadimenol + tebuconazol 75 + 225 1,0–1,5 1,75

Mirage 45 EC prochloraz 450 1,5 0,5

Orius tebuconazol 200 0,9–1,5 1,5

Ortiva azoxystrobin 250 1,0 1,5

Propulse fluopyram + prothioconazol 125 + 125 1,0 1,75

Tilmor prothioconazol + tebuconazol 80 + 160 1,0–1,2 1,25

Toprex difenoconazol + paclobutrazol 250 + 125 0,35–0,5 1,25

Účinnost:  žádná,  nízká,  střední,  dobrá,  výborná (= 1 bod v bodovém hodnocení)

Obr. 1–3: Infračervené fotografie s porovnáním plné a redukované dávky Pictor® a neošetřené kontroly, 27. 6. 2016, ZS Kluky 
Fialová barva zobrazuje vegetační plochu napadenou hlízenkou obecnou

1.  Neošetřená kontrola  2. Pictor® 0,5 l/ha  3. Pictor® 0,4 l/ha

ho fungicidu Efilor® - jste se mohli seznámit 
v Agrotipu březen 2017. Druhou částí této 
technologie je aplikace fungicidu Pictor® 
v dávce 0,4 l/ha v období květu. 

Je možné bez obav snížit dávku 
fungicidu Pictor®?
Snížení dávky fungicidu Pictor® na 0,4 l/ha 
(tedy o 20 %), které je umožněno vlastnost-
mi technologie Boscalidového ochranného 

štítu, má navíc také významný ekonomický 
přínos pro zemědělské podniky, neboť do-
chází automaticky ke snížení ceny příprav-
ku o 20 % oproti plné dávce při sólo aplikaci 
mimo tuto technologii. 

Jednou z metod zobrazení účinnosti fungi-
cidního ošetření může být použitá moderní 
technologie snímkování porostů infračer-
venou kamerou z ptačí perspektivy. Níže 

uvedené fotografie z maloparcelkového 
pokusu založeného v sezóně 2015/16 
na zkušební stanici Kluky zobrazují flexibi-
litu fungicidu Pictor® při dávkách 0,5 l/ha  
(plná dávka) a 0,4 l/ha (Boscalidový 
ochranný štít) v porovnání s neošetřenou 
kontrolou. Obě dvě dávky vykazují velmi 
vysokou účinnost při vysokém stupni na-
padení hlízenkou obecnou. Zdravý porost 
se na infračervených fotografiích projevuje 
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Graf 2: Srovnání úrovně napadení řepky ozimé hlízenkou obecnou při plných 
a snížených dávkách fungicidů, ZS Kluky, aplikace 6. 5. 2016 v plném květu, hodnocení 
v BBCH 85. Napadení hlízenkou v %, napadení na kontrole 35 %.

Graf 3: Plné a snížené dávky fungicidů, porovnání nákladů a zisku Kč/ha  
a výnosů q/ha oproti neošetřené kontrole, ZS Kluky 2016, zdroj cen - ceník Agrofert 2016

Cena fungicidu* Kč/ha 1 606 1 399 1 536 1 570 1 580 1 285 1 119 1 229 1 256 1 264

Zisk na kontrolu Kč/ha 20 644 15 251 20 514 15 680 19 170 20 165 7 231 15 521 3 194 4 886
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Pictor  
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Graf 1: Napadení hlízenkou v %, výnos v q/ha (zdroj: ZS Kluky, 2016)
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zelenou barvou, oproti tomu stresovaný 
porost (napadený hlízenkou) je zabar-
ven do fialova (obr. 1, 2 a 3). 

Stupeň napadení sledovaných variant, 
resp. fungicidní účinnost, potvrzují i vý-
sledky hodnocení v průběhu vegetace 
a sklizňová data (graf 1). Obě varianty 
ošetřené fungicidem Pictor® využily svůj 
výnosový potenciál na rozdíl od neošet-
řené kontroly. Po aplikaci plné dávky 0,5 
l/ha bylo sklizeno o 22,5 q/ha více než 
na kontrolní variantě. Při snížené dávce 
0,4 l/ha bylo sklizeno o 21,7 q/ha více. 

Pictor® je suverénem mezi 
fungicidy v období kvetení řepky 
ozimé
Předchozí výsledky potvrdily možnost 
flexibilního dávkování od 0,4 do 0,5 l/ha, 
aby však byla informace úplná, podívej-
me se, jak Pictor® obstál při porovnání 
účinnosti plných a snížených dávek nej-
používanějších konkurenčních fungici-
dů určených pro období kvetení řepky. 
V grafu č. 2 vidíme účinnost plné a sní-
žené dávky fungicidu Pictor® na napade-
ní hlízenkou obecnou. Oproti neošetřené 
kontrole, kde došlo k velmi silnému na-
padení, ochránily obě dávky fungicidu 
Pictor® spolehlivě porost řepky. Při srov-
nání plných dávek konkurenčních fun-
gicidů byla pouze kombinace účinných 
látek fluopyram+prothiconazol na stejné 
úrovni jako 0,5 l/ha Pictor®. Účinnost 
plných dávek přípravků kombinujících 
účinnou látku azoxystrobin+partner 
byla ve všech případech horší než plná 
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dávka fungicidu Pictor®. K ještě výraz-
nějším rozdílům došlo porovnáním sní-
žené dávky 0,4 l/ha Pictor® a snížených 
dávek konkurenčních fungicidů. Vidíme, 
že zatímco Pictor® poskytl velmi silnou 
fungicidní účinnost, konkurenční příprav-
ky ve snížených dávkách již nedokázaly 
ochránit porosty řepky před silnou infek-
cí hlízenky, došlo k výraznému snížení je-
jich účinnosti a následně i výnosu řepky 
ozimé. Největší propad byl opět u variant 
na bázi účinné látky azoxystrobin.

Při pohledu na graf č. 3 a srovnání zisku 
z jednotlivých variant v Kč/ha vidíme, jak 
jednotlivé varianty dávkování fungicidů 
ovlivnily výnos řepky ozimé. Nejvyšších 
výnosů bylo v obou blocích, tj. v blocích 
plných i snížených dávek fungicidů, do-
saženo na variantách, kde byl aplikován 
Pictor®. Velice zajímavým srovnáním 
je pak ekonomika jednotlivých variant 
ošetření. Při srovnání plných dávek fun-
gicidů bylo nejvyšší rentability dosaženo 
při aplikaci 0,5 l/ha Pictor®, což je dáno 
kombinací vynikající účinnosti na hlízen-
ku a nejvyššího dosaženého výnosu. 

Účinnost technologie 
boscalidového ochranného štítu
V rámci přesných maloparcelkových 
pokusů na ZS Kluky byla také testová-
na účinnost technologie Boscalidového 
ochranného štítu v porovnání s konku-
renční technologií. Grafy 4 a 5 vyhod-
nocující účinnost porovnávaných tech-
nologií fungicidní ochrany řepky ozimé 
potvrzují vysokou efektivitu Boscalido-
vého ochranného štítu. Stupeň napadení 
jednotlivých variant hlízenkou obecnou 
dokládají i fotografie pořízené 1.7.2016 
(obr 4 až 6). Napadení hlízenkou obec-
nou ve fázi BBCH 85 na neošetřené 
kontrolní variantě dosahovalo 45%! Díky 
vlastnostem technologie Boscalidové-
ho ochranného štítu byla úroveň infekce 
na této variantě v porovnání na kontrolu 
o 35 % nižší a zároveň také o 12 % nižší 
než na variantě s plnými dávkami příprav-
ků použité konkurenční technologie (graf 
č. 4). Aplikace přípravku Efilor® při výš-
ce porostů cca 40 cm v dávce 0,6 l/ha  
a následná aplikace fungicidu Pictor® 
(plný květ) v dávce 0,4 l/ha navýšila 
výnos oproti konkurenční technologií 
o 4,0 q, což při kalkulované ceně za 1 t 
řepkového semene 10 000 Kč znamena-
lo přínos 4 400 Kč na hektar při nižších 
nákladech na aplikaci (graf č. 5). V porov-
nání s neošetřenou kontrolní variantou byl 
nárůst výnosu 16,7 q/ha vyjádřený eko-
nomickým přínosem 14 114 Kč na hektar. 

Obr. 4. Neošetřená kontrola (bez aplikace fungicidu) 

Obr. 6. Konkurenční technologie difenoconazol/paclobutrazol 0,5 l/ha, výška řepky 40 cm  
+ azoxystrobin/cyproconazol 1,0 l/ha v květu

Obr. 5. Boscalidový štít - Efilor® 0,6 l/ha při výšce řepky 40 cm + Pictor® 0,4 l/ha v květu 
(BBCH 61–65) 
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Zkušenosti z praxe
Spokojenost s technologií prokazují kro-
mě výsledků maloparcelkových pokusů 
také výnosové výsledky ze 45 zeměděl-
ských podniků v celé České republice, 
kde byla použita jak technologie Efilor® 

+  Pictor®, tak jiná konkurenční techno-
logie. Boscalidový ochranný štít umožnil 
v průměru o 8,4 % vyšší výnos než tech-
nologie konkurenční (graf č. 6). 

Technologie Boscalidového ochranného 
štítu zajišťuje nejlepší podmínky k dosa-
žení vysokých výnosů pěstované řepky 
ozimé vytvořením ochranné fungicidní 
clony masivní dávkou účinné látky bos-
calid v kombinaci s účinnými látkami 
metconazole a dimoxystrobin. Zároveň 
je tato technologie pro zemědělský pod-
nik ekonomicky velmi výhodná díky mož-
nosti snížení aplikačních dávek fungicidů 
Efilor® a Pictor®. 

Doporučení pro technologii 
Boscalidového ochranného 
štítu je v časném jaru (výška 
řepky 15–40 cm) aplikace 
Efilor® 0,6 l/ha a následná 
aplikace v období plného 
květu (BBCH 65) Pictor®  
0,4 l/ha. Interval mezi  
aplikacemi přípravků Efilor® 
a Pictor® by neměl být  
delší než 21 dní z důvodu  
kontinuity fungicidní ochrany 
porostů řepky.

Graf 5: Porovnání výnosů a ekonomický přínos sledovaných  
technologií ochrany řepky, ZS Kluky 2016

Graf 6: Výnosové výsledky ze 45 zemědělských podniků v ČR, t/ha

32 51 57 61 63–65 Fáze BBCH

Efilor® 0,6 l/ha

Jaro

Pictor® 0,4 l/ha

Kvetení

Graf 4: Intenzita napadení hlízenkou obecnou v % (BBCH 85), ZS Kluky, 2016
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Dlouhodobý fungicidní štít za-
jišťuje účinnou ochranu před 
infekcí hlízenkou obecnou po 
celou dobu jarní vegetace - před 
primární infekcí, časnou infekcí 
na počátku květu i před infekcí, 
která může přijít ke konci kvetení. 
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Analýza původu praskání 
šešulí řepky olejky
Ing. Eva Plachká, PhD., OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava, foto autorka

Úvod
V závislosti na ročníku, odrůdě je na še-
šulích řepky olejky pozorováno předčas-
né praskání šešulí. Příznaky praskání se 
začínají objevovat na konci tvorby šešulí 
a na počátku jejich zrání. Jedná se o po-
délné praskliny v místě spojení chlopní 
šešule. Podél prasklin jsou často viditelné 
bílé proužky nekrotizovaného pletiva, které 
později porůstají saprofytickými houbami. 

Postup prací
Na základě diskuse k zvýšenému výskytu 
prasklých šešulí bylo detailnější hodnocení 
výskytu zahájeno v roce 2014. Hodnocení 
byla prováděna jednak v polních malopar-
celkových testech a v letech 2015 a 2016 
na vzorcích šešulí s příznaky praskání ode-
braných z provozních ploch.

V polních testech jsme pracovali se dvěma 
odrůdami: středně ranou hybridní odrůdou 
polotrpasličího typu (odrůda 1) a středně 
ranou hybridní odrůdu vysokého vzrůstu 
(odrůda 2). V každé odrůdě bylo založe-
no 13 variant ve 3 opakováních o velikosti 
parcel 20 m2. Jednalo se o kombinaci ter-
mínů ošetření a přípravků: termíny foliár-
ního ošetření na počátku kvetení (BBCH 
60–61) a v plném květu (BBCH 65) s fungi-
cidy Amistar Xtra (1,0 l/ha), Pictor (0,5 l/ha), 

Prosaro 250 EC (0,75 l/ha), Efilor (1,0 l/ha) 
a Symetra (1 l/ha) a termín ošetření na konci 
kvetení (BBCH 67–69) s fungicidy Amistar 
Xtra a Pictor. V roce 2014 nebylo provede-
no ošetření na konci kvetení. Mimo jiné byl 
v těchto pokusech hodnocen počet prask-
lých/poškozených šešulí. Ten byl hodnocen 
na hlavním terminálu, na 1 opakování bylo 
hodnoceno 25 terminálů (5 × 5).

Od roku 2015 byla do hodnocení zařazena 
také analýza vzorků šešulí s příznaky pras-
kání z dalších lokalit ČR. Jednalo se o sbě-
ry vzorků v rámci spolupráce se SPZO 
a BASF spol. s r.o. V roce 2015 to bylo 18 
vzorků, v roce 2016 již 40 vzorků. V roce 
2015 byly vzorky odebírány v 2. polovině 
června a v roce 2016 v první polovině červ-
na. Odebrané vzorky šešulí byly zabaleny 

Patogen Alternaria sp. izolovaný z šešule

Šedá plísňovitost brukvovitých na stonku řepky

Patogen Botrytis cinerea Patogen Peronospora parasitica
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do savého papíru a pevné obálky a ode-
slány poštou. Analýzy probíhaly na dvou 
pracovištích - Univerzita Palackého 
v Olomouci (2016) a OSEVA PRO s.r.o., 
oz VÚO Opava (2015, 2016). V této práci 
jsou uvedeny výsledky zjištěné v Opavě. 

Po doručení vzorků bylo provedeno roz-
třídění šešulí pomocí binokulární lupy. 
Šešule bez příznaků praskání byly vlo-
ženy do igelitového obalu a uzavřeny. 
Šešule s příznaky praskání byly podro-
beny detailní mikroskopické analýze. 
Mikroskopické preparáty s myceliem 
patogenů byly vyhodnoceny při zvětšení 
150× a 300×. Po této analýze byly šešu-
le umístěny do vlhké komůrky. Opakova-
ný mikroskopický rozbor byl proveden 3. 
a 7. den po umístění do vlhké komůrky. 
Součástí hodnocení bylo také vyhodno-
cení přítomnosti larev škůdců.

Na základě získaných výsledků a no-
vých poznatků v jednotlivých letech byl 
upřesňován postup hodnocení v dalším 
roce. Jednalo se o upřesnění termínů 
odběrů vzorků, způsob odběru, zařaze-
ní opakovaného odběru vzorků na 1 lo-
kalitě, velikost vzorků apod.

Výsledky hodnocení
V roce 2014 byly v polních testech za-
znamenány šešule obalené hustými 
povlaky mycelia. To bylo zpočátku svět-
le šedé až hnědé, později tmavě šedé 
až hnědé. Mikroskopickou analýzou 
byl potvrzen patogen Botrytis cinerea, 
původce plísně šedé/šedé plísňovitosti 
brukvovitých. Pravděpodobnou příči-
nou vysokého napadení bylo chladnější 
a deštivé počasí v průběhu kvetení. Mezi 
počtem napadených šešulí patogenem 
Botrytis cinerea a výnosem byla potvr-
zena negativní korelace (r = -0,5029, 
r = -7533). Výsledky jsou uvedeny v ta-
bulkách 1 a 2. Napadení patogenem 
S. sclerotiorum bylo v roce 2014 nízké, 
u obou odrůd mezi 6 až 7 %. 

Tabulka 1: Výsledky sledování počtu poškozených/prasklých šešulí 
v maloparcelkových pokusech, Opavsko, 2014 až 2016

Termín ošetření

Počet prasklých/poškozených šešulí na terminálu
(hodnoceno 25 terminálů)

2014* 2015 2016

Odrůda 1 Odrůda 2 Odrůda 1 Odrůda 2 Odrůda 1 Odrůda 2

Neošetřená kontrola 19 32 21 18 18 11

BBCH 61 10 19 20 9 13 12

BBCH 65 7 23 14 8 13 11

BBCH 69 - - 13 10 14 13

*počet šešulí napadených patogenem Botrytis cinerea

Tabulka 2: Vliv napadení šešulí patogenem Botrytis cinerea na výnos, 
maloparcelkové pokusy, Opava 2014

Termín ošetření

Počet napadených šešulí
(25 terminálů)

Výnos (t/ha)

x ̅ min max x ̅ min max

Odrůda 1

Neošetřená kontrola 19,4 - - 6,8 - -

BBCH 61 10,1 7,3 14 7,46 7,37 7,56

BBCH 65 6,7 3 9,7 7,62 7,49 7,78

Odrůda 2

Neošetřená kontrola 31,7 - - 6,84 - -

BBCH 61 18,7 15,3 20 7,35 6,94 7,67

BBCH 65 22,5 16,3 26 7,51 7,33 7,62

Tabulka 3: Výsledky mikroskopické analýzy šešulí na vyhodnocení  
přítomnosti patogena Peronospora parasitica, analýza Opava, Hněvčeves  
- Ing. Lenka Odstrčilová, Ph.D.

Počet analyzovaných 
vzorků
(rok/vzorky/šešule)

Výskyt patogena Peronospora parasitica

Vizuální 
posouzení

Mikroskopická analýza

Počet vzorků s napadenými 
šešulemi

(lokalita nebo původ)

Počet napade-
ných šešulí

(celkem)

2015 18 425 1
3

(Raduň, Chlumec n. Cidlinou, 
Rapool CZ s.r.o.)

3

2016 40 687 7
3

(Chvalíkovice, Hněvčeves, 
Soběslav)

4

Šedá plísňovitost brukvovitých  
na šešulích řepky



Řepkové 
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V polních maloparcelkových testech se 
v letech 2015 a 2016 nepodařilo jedno-
značně stanovit příčinu poškození šešulí, 
proto byly podchyceny pouze počty prask-
lých šešulí na hlavním terminálu. Při posou-
zení vztahů mezi počtem prasklých šešulí 
a výnosem nebyla v letech 2015 a 2016 po-
tvrzena korelace. Výskyty prasklých šešulí 
byly na Opavsku hodnoceny jako nízké. 

V letech 2015 a 2016 bylo celkem analyzo-
váno 58 vzorků z různých lokalit ČR včetně 
Opavy. V roce 2015 bylo analyzováno cel-
kem 425 šešulí z 18 vzorků. V roce 2016 
analyzováno 687 šešulí ze 40 vzorků. 

Všechny šešule byly posouzeny vizuálně 
a pomocí binokulární lupy a následně opa-
kovaně mikroskopicky. Mikroskopicky byly 
na poškozených šešulích determinování 
patogeni Botrytis cinerea, Alternaria sp., 
Cladosporium sp., a ojediněle Sclerotinia 
sclerotiorum, Peronospora parasitica a dal-
ší neurčené plísně. 

Přítomnost patogena P. parasitica, původce 
plísně brukvovitých, byla v roce 2015 po vi-
zuálním vyhodnocení zjištěna v 1 vzorku 
na 1 šešuli. Mikroskopicky byl patogen po-
tvrzen ve 3 vzorcích celkem na 3 šešulích. 
V roce 2016 bylo po vizuálním posouzení 
u 7 vzorků na 12 šešulích zaznamenáno 
mycelium odpovídající patogenu Perono-
spora parasitica. Následně mikroskopicky 
byl patogen potvrzen pouze ve 3 vzorcích 
na 4 šešulích. Výsledky jsou uvedeny v ta-
bulce 3.

V obou letech byly v dodaných vzorcích 
zaznamenány výskyty larev šešulových 
škůdců krytonosce šešulového, bejlomorky 
kapustové a také blýskáčků. V roce 2016 byl 
tento výskyt kvantifikován. Hodnocení pro-
běhlo opakovaně po uzavření nepoškoze-

ných šešulí do igelitových sáčků a prasklých 
šešulí do vlhké komůrky (Petriho misky, skle-
něná zkumavka se zátkou). Do 7 dní po je-
jich dodání nebo sběru byl jak v sáčcích, tak 
i ve zkumavkách stanoven opakovaně vý-
skyt larev bejlomorky kapustové. Ve 33 do-
daných vzorcích v roce 2016 byla zjištěna 
signifikantní korelace mezi výskytem larev 
bejlomorky kapustové a počtem prasklých 
či poškozených šešulí (r = 0,6913).

Závěr
V maloparcelkových pokusech na Opav-
sku byly pozorovány rozdíly v počtu napa-
dených šešulí mezi odrůdami. Negativní 
vliv počtu poškozených šešulí na výnos byl 
na Opavsku potvrzen pouze v roce 2014. 
Mikroskopicky bylo potvrzeno napadení še-
šulí patogenem Botrytis cinerea. Fungicidní 
ošetření v květu řepky snížilo počet napade-
ných šešulí. V roce 2016 byla u 33 dodaných 
vzorků šešulí potvrzena pozitivní korelace 

mezi výskytem larev bejlomorky kapustové 
a počtem prasklých šešulí. Na základě vý-
sledků mikroskopických analýz šešulí s pří-
znaky praskání nebylo možné jednoznačně 
konstatovat, že primární příčinou praskání 
šešulí byl původce plísně brukvovitých pa-
togen Peronospora parasitica. 

V rámci spolupráce pracovišť SPZO s.r.o., 
BASF spol. s r.o., Univerzita Palackého 
v Olomouci, OSEVA PRO s.r.o., oz Výzkum-
ný ústav olejnin v Opavě je plánováno po-
kračovat v analýze původu bílého praskání 
šešulí i v roce 2017, a to přímo v terénu.

Dedikace
Získané výsledky byly získány v rámci spo-
lupráce s firmou BASF spol. s r.o., SPZO 
s.r.o., VÚRV v.v.i. Pokusná stanice Hněvče-
ves a za finanční podpory BASF spol. s r.o. 
a projektu MZe, NAZV QJ1310227.

Vzorky šešulí připravené k analýze původu praskání

Larvy bejlomorky kapustové z dodaného vzorku šešulí
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Minulý rok byla třetí zima „ne zima“ bez 
sněhu a následovalo výrazné oteplení 
od 15. března. Průměrné teploty byly 
na Českobudějovicku asi o 1 °C vyšší, 
než jsou dlouhodobé normály. Srážky 
v měsíci březnu a dubnu byly o 25 % 
nižší, než jsou dlouhodobé normály, 
takže vše nasvědčovalo tomu, že zde 
bude opět suché jaro. Z tohoto důvodu 
se všichni snažili bojovat o vodu a mini-
malizovat vysušování půdy při setí. Bě-
hem května se počasí výrazně změnilo 
a vydatné deště (110 mm) dlouhodobě 
znemožňovaly vstup na pozemek. 

Podmínky pozemku umožňovaly apli-
kovat Akris® 2 l/ha + SlalomTM 0,3 l/ha 
+ smáčedlo Šaman 0,2 l/ha (smáčedlo 

Akris® + SlalomTM 
zkušenosti prvního roku 
v ZOD Kolné
V minulém roce měli zemědělci první možnost vyzkoušet si nové časně 
postemergentní herbicidní doporučení BASF v kukuřici, a to Akris® 2 l/ha 
+ SlalomTM 0,3 l/ha. Nedaleko mého bydliště v Hluboké nad Vltavou hospodaří 
ZOD Kolné, kde se rozhodli použít SlalomTM + Akris® na celé výměře kukuřice.

Ing. Aleš Raus, Ph.D., BASF, foto autor

Důvodem pro jejich rozhodnutí byly následující argumenty:

 � předpokládaný nedostatek srážek během vegetace, nebo naopak jejich nadbytek 
vytvářející zamokření půdy

 � ke kukuřici nejšetrnější časně postemergentní kombinace - Akris® (registrace 
do 6. listu), SlalomTM (registrace do 8. listu). Vysoká šetrnost herbicidů Akris® 
+ SlalomTM je velmi důležitá v chladnějších oblastech, kde je kukuřice více 
stresovaná nižšími teplotami, což jsou podmínky v ZOD Kolné

 � kombinace 4 chemických látek ze 4 chemických skupin - dimethenamid-P, 
terbuthylazin (převážně půdní působení), florasulam, mesotrion (převážně kontaktní 
působení)

 � dlouhodobá účinnost na vzcházející plevele

 � komplexní řešení všech dvouděložných plevelů včetně opletky, řepky, šťovíku 
a pcháče + ježatky (tabulka č. 1)

Obr. 1: Týden po aplikaci, 14. 6. 2016 Obr. 2: Týden po aplikaci, 14. 6. 2016
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zvyšující stop-efekt herbicidního ošet-
ření na přerostlé plevele) až 7. června, 
kdy kukuřice byla ve fázi 4–5 listů, zá-
roveň byla velmi stresovaná nadbytkem 
vody v půdě. Množství vody bylo 200 
l/ha. Bohužel dřívější aplikace nebyla 
kvůli újezdnosti pozemku možná. Sním-
ky č.1 a č. 2 ukazují herbicidní účinnost 
týden po aplikaci. Můžete vidět razant-
ní účinnost na všechny plevele, které 
byly v době aplikace relativně přerostlé. 
Vzhledem k aplikačním podmínkám lze 
vidět i částečné fytotoxické působení 
na porost kukuřice, což zapříčinila pře-
mokřenost pozemku (nízká respirace 
kořenové soustavy) a snížená selektivita 
kukuřice vytvořená smytím voskové vrst-
vy na listu předešlými vydatnými srážka-
mi. Následné snímky č. 3 a č. 4 (10 dní 
po aplikaci) potvrzují zlepšený fyziolo-
gický stav porostu kukuřice. Snímky č. 5 
a č. 6 (21 dní po aplikaci) ukazují bez-
plevelný porost kukuřice, která dosahuje 
výšky více než 1,8 m. Poslední snímky 
jsem vyfotil během sklizně 16. 9. 2016, 
kde vidíte, že strniště kukuřice je úplně 
čisté bez plevelů, což potvrzuje dlouho-
dobou účinnost herbicidního systému 
Akris® + SlalomTM.

Podle vyjádření agronoma Ing. Vladi-
míra Vomáčky byli s aplikací kombina-
ce Akris® + SlalomTM velmi spokojeni 
a v letošním roce ji opět použijí na ce-
lou výměru kukuřice. Jenom doufají, že 
počasí bude trochu příznivější a nezažijí 
tolik stresu jako v roce 2016. Nicméně, 
pokud nastane druhý extrém – výrazné 
sucho, tak máme zkušenosti, že Akris® 
+ SlalomTM to zvládnou také.

Tabulka č. 1: Účinnost kombinace Akris® + SlalomTM na plevele  
(zdroj Agromanuál 2015)

Plevel Akris® Slalom® Akris® + Slalom®

Ježatka kuří noha ��� �� ���

Oves hluchý �� ��

Proso seté �� ��

Bažantka roční �� ��� ���

Durman obecný ��� ��� ����

Heřmánek druh ��� ��� ����

Hluchavka druh ��� ��� ����

Kakost druh ��� �� ���

Konopice polní ��� ��� ����

Laskavec druh ��� ��� ����

Lebeda druh ��� ��� ����

Merlík druh ��� ��� ����

Opletka obecná �� ��� ���

Penízek rolní ��� ��� ����

Pouva řepnolistá ��� ���

Ptačinec prostřední ��� ��� ����

Rdesno druh ��� �� ���

Rozrazil druh ��� �� ���

Řepka ��� ��� ����

Slunečnice rolní ��� ���

Svízel přítula ��� ��� ����

Violka rolní ��� �� ���

Zemědým lékařský ��� ��� ����

Pcháč oset � �� ���

Svlačec rolní � �� ���

Šťovík druh � �� ���

Obr. 3: 10 dní po aplikaci, 17. 6. 2016



37Agrotip 4/2017

Herbicidy

Doporučení pro praxi
Kombinace Akris® + SlalomTM je vhod-
ným řešením při vyšším výskytu po-
sklizňových zbytků, hrudovitém povrchu 
nebo proschlé horní vrstvě půdy. Obec-
ně jsou to podmínky, kdy je jasné, že se 
snižuje účinnost preemergentních her-
bicidních systémů. Zejména za suché-
ho počasí je vhodné přidat smáčedlo 
(Šaman 0,2 l/ha), kvůli narušení voskové 
vrstvy listu. Dávka vody při této aplikaci 
se doporučuje 200 l/ha. 

Referenčním plevelem, který je nut-
no sledovat, je ježatka kuří noha; ta 
nesmí mít více než 3 listy. Výrazným 
benefitem je účinek na řepku a opletku, 
které se při standardních preemergent-
ních herbicidech a suchém počasí musí 
sekundárně opravovat. 

Závěrem můžeme 
konstatovat, že 
herbicidní kombinace 
Akris® + SlalomTM 
je inovativní řešení 
plevelů spojením 
čtyř účinných látek, 
které v dané kombinaci 
zatím na trhu v ČR 
nebyly.

Obr. 5: 21 dní po aplikaci, 28. 6. 2016

Obr. 7: Strniště po sklizni 16. 9. 2016

Obr. 4: 10 dní po aplikaci, 17. 6. 2016

Obr. 6: 21 dní po aplikaci, 28. 6. 2016

Obr. 8: Strniště po sklizni 16. 9. 2016
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ZEMOS Zubčice 
Firma, která ve svých podmínkách dosahuje maxima

V překrásné krajině několik málo kilometrů od neméně krásného města Český Krumlov 
se nachází obec Zubčice, v jejímž katastru hospodaří zemědělský podnik s názvem 
ZEMOS Zubčice, spol. s r.o. Obhospodařované pozemky se nacházejí v nadmořských 
výškách od 540 do 720 m nad mořem v kopcovité krajině předhůří Šumavy 
a Novohradských hor a my jsme se sem vypravili, abychom čtenářům Agrotipu  
ukázali, jak lze v takových podmínkách hospodařit.

Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce, foto Zemos Zubčice

Zemos Zubčice
Reportáž

V podniku nás přivítal jednatel František 
Kmoch, který zde působí od jeho počátků 
a mohl nás tedy plně seznámit se způsobem 
hospodaření. Firma vznikla v roce 1994, tak 
jako většina podniků v okolí, z původního 
subjektu ZD Netřebice. „V novodobém čes-
kém zemědělství máme relativně dlouhou 
historii, kterou jsme se prokousávali přes 
všechny peripetie zejména 90 let, a nako-
nec celkem úspěšně“, říká k historii podniku 
F. Kmoch. Hospodaření to není jednoduché, 
jak již bylo výše uvedeno, podnik hospodaří 
v kopcovité a lesnaté krajině na středních 
půdách. Navíc v posledních letech působí 
proti stabilitě výnosů nevyrovnané srážkové 
poměry, kdy se nedá říci, že by bylo v prů-
měru vody méně, ale rozdělení srážek je 
často extrémní. Současná výměra podniku 
je 1748 ha zemědělské půdy, z čehož tvoří 
1 114 ha půda orná, 629 ha jsou trvalé travní 
porosty a zbytek různé mimoprodukční plo-
chy. Podnik se orientuje na produkci tržních 
plodin a dále, jak je typické pro tento kraj, se 
věnuje živočišné výrobě v produkci mléka; 
druhou část produkovaných krmiv „požírá“ 
bioplynová stanice s výkonem 1 MW.

Péče o půdu
Rostlinná produkce je založena na klasic-
kém orebním zpracování půdy, které v těchto 
podmínkách nelze odložit, navíc je potřeba 
zapravovat velký podíl organického hnoje-
ní. Orba je zajišťována obracecím pluhem 
Lemken Diamant s 8 radlicemi a druhým ob-
racecím pluhem Lemken s 6 radlicemi. Se 
zájmem o kvalitu setí v podniku zvolili secí 
stroj Lemken Solitair o záběru 6 m s rotační-
mi branami a diskovým secím ústrojím.

Orná půda je zde cenným statkem, proto se 
snaží o kvalitní přístup. Podíl organického 
hnojení dosahuje 35 %, každoročně se vápní 
200–250 ha polí a 60–80 ha travin, což chtějí 
ještě zvýšit. Pravidelně se též pod řepku do-
plňuje fosfor. Půdu se podnik snaží nakupo-
vat do svého vlastnictví, protože jedině tak 
ji lze mít pod úplnou kontrolou a třeba pak 
nepřijít o investované živiny. Nyní mají 23 % 
vlastní půdy. Vlastnictví půdy je velmi důleži-
té i při pozemkových úpravách v jednotlivých 
katastrech, které můžou ovlivnit jenom vlast-
níci půdy. 

Významný mák
Podnik se zabývá čtyřmi hlavními plodina-
mi. Ozimá pšenice je pěstována na výměře 
cca 300 ha s průměrným výnosem posled-
ních 4 let 7,37 t/ha. Z 80 % jde o krmnou 
pšenici, která je hnojena 160 kg N/ha, 
zbytek ploch cílených pro potravinářskou 
kvalitu dostává o 15 kg dusíku více. Velmi 
významnou plodinou osevního postupu je, 
jako asi všude, řepka ozimá zaujímající ko-
lem 280 ha. V Zemosu se orientují na pěs-
tování hybridů a dosahují zde průměrných 
výnosů na úrovni 3,81 t semene z hektaru 
při dávce dusíku 200 kg na hektar. 

Pro zdejší hospodáře je velkou tržní plo-
dinou bílý mák, který pěstují na 166 ha. 
Průměrný výnos se pohybuje kolem 0,88 
t/ha a na dotaz, zda při tak velké výměře 
není mák příliš velkým rizikem vzhledem 
ke kolísající ceně této plodiny, F. Kmoch 
odpovídá, že pracují s dlouholetým odbě-
ratelem, s nímž mají dlouhodobý kontrakt 
na prodej.

Jednatelé František Kmoch  
a Václav Honetschläger

Areál živočišné výroby a BPS v Chabičovicích
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Pěstování kukuřice zabezpečuje krmivovou 
základnu, která je pro podnik velmi důležitá, 
a tak kukuřice tvoří svými cca 300 ha více 
než čtvrtinu osevního postupu. Jde výhrad-
ně o kukuřici na siláž a každoročním úkolem 
je vyrobit asi 12 000 tun siláže, která z jed-
né čtvrtiny tvoří krmivo pro mléčnou výrobu 
a ze tří čtvrtin „palivo“ pro BPS. Výnos zele-
né hmoty se daří držet na úrovni 38,5 t/ha.

Trvalé travní porosty a louky jsou též vý-
znamnou plochou podniku pro zabezpeče-
ní krmiv v podobě 12 500 tun senáže. Proto 
se o ně snaží starat a každoročně dochází 
minimálně na 20 ha k úplné obnově travní-
ho porostu.

V rostlinné výrobě se nebrání zkoušení 
nových moderních postupů, samozřejmě 
s ohledem na svou polohu, proto zde spolu-
pracují s externími poradci v oblasti ochrany 
rostlin - Ing. Pavlem Novákem, i výživy rost-
lin - Ing. Jaroslavem Mrázem. Velké investice 
probíhají též do zemědělské techniky, jak již 
bylo uvedeno výše. Tažnou sílu v RV zajišťují 
traktory Fendt. Mají jich 7, převážně vyšších 
výkonostních tříd. Sklizeň píce a kukuřice, 
kromě sklízecí řezačky a sběracího vozu, 
si zajišťují vlastními silami, kdy při optimální 
sušině jsou schopni nasadit dvě komplet-
ní linky s případným dusání i na dvou ja-
mách. Ostatně zajímavá videa, můžete vidět 
na webových stránkách firmy.

Ochrana rostlin
Spolupráce Zemosu se společností BASF 
probíhá již dlouhodobě a je zaměřena 
na ochranu kukuřice, řepky a pšenice. 
V pšenici dlouhodobě používají fungicidy 
BASF. Vzhledem k výskytu helminthospo-
riové skvrnitosti (DTR) používají pro první 

ošetření fungicid Opera® Top, při výskytu 
padlí v kombinaci s přípravkem Tango® Su-
per v období sloupkování až objevení se 
praporcového listu. Vzhledem k vysokému 
podílu kukuřice v osevním postupu je zde 
nezbytné ošetřovat klas proti fuzariózám, 
kde nejpoužívanějším fungicidem je Osiris®. 
Řepka bývá z velké části ošetřena některým 
herbicidem z rodiny Butisanů. Většinou pěs-
tují vzrůstné hybridy, které je třeba výrazně 
zregulovat v podzimním období, což nejlépe 
zaručuje Caryx®. V jarním období již řep-
ku krátí méně intenzivně Efilor® a následně 
proti hlízence zasáhnou fungicidem Pictor®. 
Plevele v kukuřici jsou na většině plochy 
zajištěny herbicidem Akris®. Závisí na půd-
ní vlhkosti, jestli se rozhodnou pro preemer-
gentní aplikaci, nebo pro časnou postemer-
gentní aplikaci ve fázi 2 listů kukuřice. 

Živočišná výroba
Živočišná výroba má v podniku dlouhodo-
bou tradici a odehrává se na středisku Zub-
čice ve stájích s volným chovem. Podnik se 
zaměřuje na chov holštýnských krav (73 %) 
a dosahuje průměrné dojivosti 9 100 l 
mléka. Průměrný stav dojnic je 323 kusů, 
stádo ještě doplňuje 229 jalovic a 89 telat 
v rekonstruované odchovně mladého do-
bytka v Chabičovicích. V podniku tyto stavy 
tvoří zatížení 0,29 VDJ na 1 ha zemědělské 
půdy. Mléčná výroba prožívá v posledních 
asi třech letech opětovnou krizi v důsledku 
nízké výkupní ceny mléka a je mnohde ztrá-
tová. „Jenomže chov krav nelze jednodu-
še zastavit, a navíc hnůj skotu využíváme 
i v naší BPS a zbytek na hnojení zeměděl-
ské půdy“, doplňuje F. Kmoch.

Do půdy jde taktéž celkem 21 000 tun dige-
státu z nové bioplynové stanice, který si zde 

aplikují sami pomocí dvou hadicových apli-
kátorů Fliegel. Investice do BPS na středis-
ku v Chabičovicích v roce 2010–2011, s níž 
se svezla i výstavba nových silážních žlabů 
a správní budovy, vyšla na 98 milionů korun. 
Znamená však stabilizaci ve využití půdy, 
neboť spotřebovává ve své „krmné dávce“ 
kukuřičnou siláž (42 %), senáž (38 %) a hnůj 
a drůbeží podestýlku (20 %) z živočišné vý-
roby, ale na rozdíl od mléka vytváří stálý zisk 
a podílí se z 35 % na tržbách podniku.

ZEMOS Zubčice je klasický smíšený pod-
nik, kde rostlinná a živočišná výroba musí 
tvořit vyvážený komplex přinášející zisk. 
Kromě sledování nákladů a snahy o dob-
ré výnosy se management podniku snaží 
zohledňovat též faktory půdní úrodnosti 
a udržitelnosti hospodaření ve své přírodně 
krásné, ale ne vždy zemědělsky přívětivé 
oblasti. Cílem je dosahovat dobrých vý-
sledků perspektivně. A s tímto společným 
konstatováním se v této reportáži loučíme.

Senážování a sklizeň kukuřice patří mezi nejdůležitější práce v roce Přehlídka podnikové techniky

Kde jsme byli

Lokalita: Zubčice, okr. Český 

Krumlov

Nadmořská výška: 540–720 m n. m.

Hlavní plodiny: pšenice ozimá, 

řepka, mák, kukuřice, TTP

Přípravky BASF: Akris®, Butisan®, 

Caryx®, Efilor®, Pictor®, Opera® Top, 

Osiris®, Tango® Super

Další informace: 
www.zemoszubcice.cz 

www.zubcice.cz, www.mirkovice.cz

www.ckrumlov.info
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Aktuálně
Speciálky

Speciální nabídka  
pro speciální plodiny  
pro rok 2017
Vážení pěstitelé révy a pěstitelé jádrovin, pro letošní rok jsme pro vás  
hledali cestu, jak zatraktivnit některé přípravky, které používáte.  
Přicházíme s nabídkou obchodních balíků.

RNDr. Jana Volková, BASF

Jedná se o přípravky Cantus®, Orvego® 
a Faban®, ke kterým je přidáno do balí-
ku 15 až 30 kg přípravku Kumulus® WG. 
Balíky jsou výrazně levnější než jednotli-
vé sólo produkty. 

Cantus® 10 kg 
+ Kumulus® WG 30 kg

Orvego® 10 l 
+ Kumulus® WG 15 kg

Faban® 20 l  
+ Kumulus® WG 15 kg

Věříme, že naši nabídku oceníte. Přeje-
me vám radost z pěstování a spokoje-
nost s používáním našich přípravků.

Registrace přípravku Kumulus® je 
opravdu široká. Uvádíme pouze výčet 
plodin, do kterých je přípravek registro-
ván: jabloň, broskvoň, okurka, zelenina 
tykvovitá, rajče, mrkev, petržel, réva, 
chmel, trávy, okrasné rostliny, jahodník, 
ječmen, žito, pšenice, cukrovka, dub, 

Orvego®   
Charakteristika přípravku

Obsah účinné látky 300 g/l Initium®, 225 g/l dimethomorf

Formulace suspenzní koncentrát (SC)

Plodina réva chmel

Škodlivý organismus plíseň révová plíseň chmelová

Dávka a termín aplikace
0,4 l/ha do BBCH 61
0,8 l/ha od BBCH 61

2,7 l/ha BBCH 55–81

Ochranná lhůta 35 dní 10 dní

Max. počet aplikací za rok 3 2
   

Cantus®   
Charakteristika přípravku

Obsah účinné látky 500 g/kg boscalid

Formulace ve vodě rozpustitelné granule (WG)

Plodina réva luskoviny

Škodlivý organismus plíseň šedá plíseň šedá, hlízenka obecná

Dávka a termín aplikace 1,2 kg/ha BBCH 61–75 0,6–1 kg/ha BBCH 60–69

Ochranná lhůta 28 dní 7 dní

Max. počet aplikací za rok 1 2
   

Faban®   
Charakteristika přípravku

Obsah účinné látky 250 g/l pyrimethanil, 250 g/l dithianon

Formulace suspenzní koncentrát (SC)

Plodina jádroviny

Škodlivý organismus strupovitost

Dávka a termín aplikace 1,2 l/ha do BBCH 53–77

Ochranná lhůta 56 dní

Max. počet aplikací za rok 4
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 Obsah přílohy 

Chcete si vyzkoušet  
významnou novinku  
pro rok 2018 již letos?
Nadějné porosty obilnin vyžadují nejen dobře zvládnutou problematiku 
odrůdové skladby, termínu setí, předplodiny, výživy, ale i kvalitní ochranu 
proti rozhodujícím houbovým chorobám.

Adexar® Plus je nejlepší fungicid na trhu, který 
v jednom produktu spojuje tři účinné látky ze tří 
chemických skupin (triazol + strobilurin + karbo-
xamid), což znamená nejlepší antirezistent-
ní strategii, nejširší záběr proti houbovým 
chorobám a vzájemně se doplňující systémy 
účinku (preventivní, kurativní a eradikativní). 
Vyznačuje se delší účinností než ostatní pré-
miové fungicidy. Adexar® Plus je registrován 
proti všem klíčovým původcům houbových one-
mocnění obilnin, jako jsou například braničnat-
ky, rzi, padlí travní, hnědá a rynchosporiová 
skvrnitost ječmene, ramuláriová skvrnitost 
ječmene, stéblolam a další. Přípravek je mož-
no použít ve všech druzích obilnin.

Při nákupu přípravku Adexar® Plus v termínu 
od 1. března 2017 do 16. června 2017 máte 
možnost získat prémiový fungicid do obil-
nin Priaxor® EC. Je to jedinečná nabídka 
novinky roku 2018.

Priaxor® EC - úspěch  
na dohled
Nákup 100 l Adexar® Plus = 5 l Priaxor® EC 
(ošetření cca 4–5 ha)

Priaxor® EC představuje klíčovou novinku firmy 
BASF v oblasti ochrany obilnin proti listovým 
chorobám. Stejně jako Systiva® (první nepo-
střikový fungicid zabezpečující ochranu obilnin 
proti listovým chorobám) a Adexar® Plus ob-
sahuje Priaxor® EC zcela novou účinnou látku  
fluxapyroxad (obchodní název Xemium®) 

z nové skupiny fungicidů, tzv. karboxamidů 
(SDHI). Kromě účinné látky Xemium® obsahu-
je navíc i pyraclostrobin. Výsledkem vyvážené 
kombinace účinných látek je pak mimořádná 
účinnost proti listovým chorobám obilnin.

Priaxor® EC je foliární systémový fungicid s pre-
ventivním a kurativním účinkem. V jarním a ozi-
mém ječmeni je Priaxor® EC registrován proti 
klíčovým patogenům, jako je padlí travní, rez 
ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchospori-
ová skvrnitost ječmene. V pšenici ozimé je re-
gistrován proti padlí travnímu, rzi pšeničné, hel-
mintosporióze pšenice a braničnatce pšeničné.

Doporučené dávkování Priaxor® EC je v roz-
mezí 0,75–1 l/ha v závislosti na síle infekčního 
tlaku. Aplikaci provádíme preventivně či při ob-
jevení prvních příznaků napadení. 

V přípravku Priaxor® EC se vám dostává ino-
vativního a spolehlivého řešení celého spekt-
ra významných listových chorob obilnin, které 
kombinuje komplexní preventivní a kurativní 
kontrolu chorob s významnými vedlejšími 
fyziologickými účinky na vitalitu rostlin, 
tzv. AgCelence® efekty.

Proč použít Priaxor® EC?
 � Vysoký výnos a jeho kvalita
 �  Vysoká flexibilita
 �  Přínosy efektů AgCelence®

Více informací na www.agro.basf.cz

 Adexar® Plus - špičková ochrana vašich obilnin s mimořádným výnosem 



Společnost BASF nabízí špičkový 
fungicid Osiris®, který je registrován 
v plodinách pšenice, ječmen, žito, 
tritikale a oves. Obsahuje dva triazoly 
- epoxiconazole a metconazole. Kom-
binací obou účinných látek potlačuje 
houbové choroby, které se vyskytují 
v druhé polovině vegetační sezóny, 
jako jsou listové skvrnitosti, rzi, klasové 
fuzariózy, a snižuje napadení saprofy-
tickými houbovými chorobami, jako 
jsou černě a alternaria. Velmi význam-
ná je inovativní formulace přípravku, 
díky které mají účinné látky dobrou 
přilnavost, rychlé působení a výraz-
ný stop-efekt. Doporučená aplikační 
dávka je 1,75 l/ha; pokud by byla vyš-
ší pravděpodobnost rozvoje fuzarióz 
(předplodina kukuřice, minimalizační 
zpracování půdy, citlivá odrůda, dešti-
vé počasí), pak doporučujeme dávku 
zvýšit na 2 l/ha.

Aplikační termín fungicidů do klasu 
je T3 (BBCH 41 - objevení se klasu 
až BBCH 59 - plné vymetání klasu) 
a je nejdůležitější pro přírůstek vý-
nosu. Škodlivost klasových chorob 
v daných termínech snižuje výnos 
až o 30 %. Druhým termínem je T4 
(BBCH 61 - začátek kvetení až BBCH 
65 - plné kvetení). Tento termín aplika-
ce výrazně ovlivňuje kvalitu produkce. 
Přírůstek výnosu je většinou do 10 %. 
Termín T4 by měl být součástí systé-
mu fungicidního ošetření po předešlé 
aplikaci fungicidu proti listovým cho-
robám.

 Fungicid Osiris® 

 Akce „Osiris® pro špičkovou úrodu 2017“ 

Osiris® pro špičkovou 
úrodu 2017

A   Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 (2016) černý
Inovativní smartphone Samsung J5 (2016) zaujme především nadčasovým designem a útlým 
tělem v odolném celokovovém provedení. Kromě elegantního vzhledu telefon nabídne vysoký 
výkon, o který se postará špičkový hardware, a bohatou funkční výbavu, kde nechybí kvalitní 
13 Mpx fotoaparát či špičkový AMOLED displej. 

B   7 l insekticidu Vaztak® Active 
Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyre-
throidní insekticid, určený k hubení některých druhů 
žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Pří-
pravek výborně ulpívá na povrchu rostlin a škůdců, je 
velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, což 
zajišťuje jeho reziduální účinnost. Povlak Vaztak® Active 
se po zaschnutí smývá deštěm jen pomalu.

 1.  nákup 180 l Osiris®  
(ošetření cca 100 ha při dávce 1,75 l/ha)

 2.  nákup 360 l Osiris®  
(ošetření cca 205 ha při dávce 1,75 l/ha)
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A   Vysokotlakový čistič Kärcher K 5 Full Control
Přístroj je vhodný pro pravidelné čištění středně silných nečistot a pro plošný výkon 40 m²/h. 
S vysokotlakým čističem Kärcher K5 Full Control budete na každém povrchu používat ten 
nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nástavci a lze jej překontrolovat 
na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticí-
ho prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Díky snadno přístupnému systému 
Plug ‚n‘ Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění 
na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič vás dále přesvědčí nízko položeným těžištěm a pod-
stavnou nožkou pro větší stabilitu, jakož i praktickým vedením hadice.

B   Tankovací karty od společnosti Čepro  
v hodnotě 6 000 Kč 

Síť EuroOil je největší českou sítí čerpacích stanic. Poukázka umožňuje úhradu pohonných 
hmot (benzin/ nafta). Platná je v celé síti čerpacích stanic EuroOil (celkem 192 ČS v rámci ČR), 
nelze ji uplatnit v dalších sítích čerpacích stanic. No-
minální hodnota poukázky je buď 500 Kč/1 kus nebo 
1 000 Kč/1 kus (omezeno jednorázovým použitím po-
ukázky). Jedna poukázka = jednorázová předplace-
ná karta s magnetickým proužkem. Poukázky v hod-
notách 500 Kč a 1 000 Kč lze libovolně kombinovat. 
V případě vyššího nákupu pohonných hmot, než je 
hodnota poukázky, je možné doplatit na čerpací sta-
nici platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hod-
nota se nevrací.



1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolov-
ská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsa-
ná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci 
pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele 
přípravku Osiris® od společnosti BASF spol. s r. o. 
určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnic-
ká osoba, která je ke dni 1. března 2017 evidována 
jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množ-
ství 180 l fungicidu Osiris® v termínu od 1. března 
2017 do 16. června 2017. Za každé toto množ-
ství uvedeného přípravku má účastník akce nárok 
na zisk věcného bonusu. 

Zákazník má nárok získat jako bonus: 
a.  Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 (2016) 

za nákup 180 l fungicidu Osiris®

b.  7 l insekticidního přípravku Vaztak® Active 
za nákup 180 l fungicidu Osiris®

c.  Vysokotlakový čistič Kärcher K 5 Full Control 
za nákup 360 l fungicidu Osiris® 

d.  Tankovací karty Čepro v hodnotě 6 000 Kč 
za nákup 360 l fungicidu Osiris® 

4.  Pro účast v akci Osiris® pro špičkovou úro-
du 2017 je účastník povinen se elektronicky 
přihlásit nejpozději do 16. června 2017 na in-
ternetových stránkách BASF s doménou  
www.agro.basf.cz. 

  Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kom-
pletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5.  Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat 
fotokopie faktur dokládající nákup fungicidního 
přípravku Osiris® nejpozději do 14. července 2017 
svému obchodnímu zástupci. Obálku označte hes-
lem „Osiris® pro špičkovou úrodu 2017“. Do akce bu-
dou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž 
odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností 
BASF spol. s r.o. do 14. července 2017. Účastník je 
povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu 
veškeré ostatní informace (včetně zejména všech 
cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jedno-
značně znemožňujícím jejich přečtení.

6.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonu-
sy dodány do konce roku 2017.

7.  Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit kdy-
koliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou 
akci zrušit.

8.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmín-
kami akce. Kontaktní osoba tímto uděluje souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, 
příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, 
adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro 
marketingové účely přímo společností BASF spol. 
s r.o.1 (správce) nebo jejími zpracovateli2. Poskytnutí 
osobních údajů pro marketingové účely je dobrovol-
né. Zpracování osobních údajů probíhá automatizo-
vaně i manuálně v elektronické i listinné podobě. 

  Kontaktní osoba dále uděluje svým podpisem sou-
hlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti 
BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou adresu nebo 
formou SMS. 

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uve-
dené osobní údaje mohou být předány (i) společnos-
tem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společ-
nosti BASF SE3 a (ii) třetím osobám2, a to za účelem 
vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a slu-
žeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků 
ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o některých služ-
bách informační společnosti. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován 
do 31.12.2025. Souhlas se zasíláním obchodních sdě-
lení je udělován na dobu neurčitou. Kontaktní osoba 
může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně kte-
rýkoliv ze souhlasů, na adrese společnosti BASF spol. 
s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat. 
Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím tý-
kajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu 
těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. 
Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vy-
světlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn 
ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstra-
nil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo 
se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány 
v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života 
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Přečtěte si prosím 
pravidla akce

Více informací získáte u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz 
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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1  BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vede-
ném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

2  Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude 
poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně 
každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní 
údaje nebyly nikomu předány. 

3  BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem 
HRB6000, jejichž seznam je dostupný na: www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

 Akce „Osiris® pro špičkovou úrodu 2017“ 
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Boscalidový ochranný štít  
- nejmodernější řešení  
pro vaši řepku

Technologie Boscalidového ochranného štítu se stala nejúspěšnější 
technologií v uplynulé sezóně 2016, vyznačující se extrémním napa-
dením houbovými chorobami v pozdní části vegetace řepky ozimé.

Boscalidový ochranný štít je systém ochra-
ny řepky dvěma po sobě jdoucími ošetřeními 
v časném jaru a v květu. Tato moderní techno-
logie spojuje vlastnosti přípravků Efilor® a Pic-
tor® a nabízí tedy nejen vynikající fungicidní 
clonu poskytovanou oběma fungicidy, ale také 
šetrnou morforegulaci zajišťovanou přípravkem 
Efilor®. 

Dlouhodobá fungicidní clona je založena 
na účinné látce boscalid ze skupiny SDHI 
(karboxamidy) v kombinaci s účinnou látkou 
metconazol nebo dimoxystrobin. Jedná se 
o jediné řešení na trhu s účinnou látkou 
ze skupiny SDHI v časném jaru i ve květu 
s účinností na všechny důležité choroby 
řepky a s efekty AgCelence®. 

Abychom vám zpříjemnili kontrolu porostů řep-
ky, nabízíme vám možnost získat za společný 
nákup fungicidu Efilor® (60 l) a Pictor® (ošetření 
40 l) tankovací karty Čepro v hodnotě 3 500 Kč 
nebo fotopast na zachycení aktivit na vašich 
polích nebo 7 l insekticidu Vaztak® Active nebo 
možnost navýšení bodů v rámci programu 
Partnerství s BASF - Partnerství Profesioná-
lů 2017 (dále jen Partnerství Profesionálů).

Máte-li zájem o účast v akci, přihlašte se přes 
webový přihlašovací formulář. Registrace běží 
od 1. března 2017 do 31. května 2017.

Přehled bonusů:

1   Tankovací karty od společnosti  
Čepro v hodnotě 3 500 Kč  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*)  
a 40 l Pictor® (100 ha*)

2   Fotopast Bunaty Full HD GSM  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*)  
a 40 l Pictor® (100 ha*)

3   Insekticid Vaztak® Active 7 l  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*)  
a 40 l Pictor® (100 ha*)

4   4000 bodů v Partnerství Profesionálů  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*)  
a 40 l Pictor® (100 ha*)

 
Více informací na www.agro.basf.cz

*)  při aplikaci 0,6 l/ha Efilor® a 0,4 l/ha Pictor® v rámci doporučení technologie  
Boscalidového ochranného štítu

 Akce „Boscalidový ochranný štít - nejmodernější řešení pro vaši řepku“ 



Popis bonusů
1. Ultrazvukový elektronický 
odpuzovač hmyzu a hlodavců 
Ardes PP1605 = nákup 12 l 
Vaztak® Active (60 ha*)  
a 6 kg Gazelle® (60 ha*)

 
Ideální pro použití ve všech pokojích, 
včetně dětských ložnic. Naprosto ne-
závadný - bez chemie, bez jedů. Ento-
mologové dokázali, že pouze samičky 
komára bodají a to jen v období jejich 
páření. V tomto období se samičky ko-
mára vyhýbají samečkům a jsou pře-
citlivělé na jejich zvuk. Přístroj vydává 
zvuk napodobující komářího samce 
o frekvenci 3 400–22 000Hz, který 
komáří samičky spolehlivě odpuzuje. 
Přístroj je mírně slyšitelný v závislosti 
na nastavení hlasitosti, pokud jej však 
nemáte přímo u hlavy, není slyšet té-
měř nic. Přístroj vybalíte, zasunete 
do zásuvky, kolečkem na boku pří-
stroje nastavíte požadovanou intenzitu 
zvuku a máte od komárů pokoj. 

2. 1000 bodů v Partnerství 
Profesionálů = nákup 20 l 
Vaztak® Active (100 ha*) 
a 10 kg Gazelle® (100 ha*)
Při nákupu každých 20 l insekticidu 
Vaztak® Active a 10 kg Gazelle® má 
zákazník možnost získat navíc nad 
rámec Partnerství Profesionálů dal-
ších 1 000 bodů.

*  při aplikaci 0,2 l/ha Vaztak® Active 
a 0,1 kg/ha Gazelle® 

Gazelle® s úč. látkou acetamiprid (200 g/kg) 
je postřikový systémově působící insekticid 
ze skupiny neonikotinoidů ve formě vodou 
rozpustného prášku určený k hubení širokého 
spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, 
zejména působících škody sáním a požerem 
- blýskáčka řepkového a krytonosců, mšice 
chmelové, mandelinky bramborové, mšic včet-
ně vlnatky krvavé a obaleče jablečného, molic, 
třásněnek a puklice. Působí jako neurotoxikant 
na živočišné škůdce. Přípravek působí systé-
mově i translaminárně, prostupuje celým pro-
filem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový 
jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně 
rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká 
dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účin-
kem proti širokému spektru živočišných škůd-
ců rozhodujících zemědělských plodin. Nemá 
omezení OP. II st. a není nebezpečný pro včely. 

Vaztak® Active s účinnou látkou alfa-cyperme-
thrin (50 g/l) je postřikový insekticidní přípravek 
ve formě mikroemulze (ME) na bázi světlosta-
bilního syntetického pyrethroidu k hubení škod-
livého hmyzu v ochraně polních kultur, zeleniny, 
révy, okrasných rostlin a v lesním hospodářství. 

Díky nové formulaci má přípravek Vaztak® 
Active řadu předností. Patří mezi ně zejména 
vynikající způsob ulpění kapky postřikové jíchy 
na povrchu listu, schopnost rychlého rozpro-
stření kapek postřiku na povrchu listu a rychlé 
vstřebání účinné látky do voskové vrstvy a rost-
linných pletiv. Tyto vlastnosti vedou k jistějšímu 
a spolehlivějšímu zásahu proti cílovým škůd-
cům. Navíc tato formulace umožnuje použití 
menšího objemu postřikové kapaliny a zároveň 
vyšší pojezdovou rychlost při postřiku. 

Abychom vám zpříjemnili kontrolu porostů 
řepky proti hmyzím škůdcům, nabízíme vám 
možnost získat za společný nákup insekticidů 
Vaztak® Active a Gazelle® elektronický ultra-
zvukový odpuzovač obtížného hmyzu nebo 
možnost navýšení bodů v rámci programu 
Partnerství s BASF - Partnerství Profesio-
nálů 2017 (dále jen Partnerství Profesionálů).

Máte-li zájem o účast v akci, přihlašte se přes 
webový přihlašovací formulář. Vyplněním for-
muláře zároveň souhlasíte s pravidly akce, je-
jichž znění naleznete níže. Registrace do akce 
běží od 1. března 2017 do 31. května 2017.
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 Akce „Vaztak® Active + Gazelle® - vyžeňte škůdce z řepky“ 

Vaztak® Active + Gazelle®  
- vyžeňte škůdce z řepky
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 Akce „Vaztak® Active + Gazelle® - vyžeňte škůdce z řepky“ 

Přečtěte si prosím 
pravidla akce
Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 
v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 
41195469 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové 
uživatele, resp. koncové odběratele příprav-
ků Vaztak® Active a Gazelle® od společnosti 
BASF spol. s r. o. určených k insekticidnímu 
ošetření řepky ozimé (a dalších plodin dle 
etikety).

1.  Akce se může účastnit každá fyzická 
nebo právnická osoba, která je ke dni 31. 
května 2017 evidována jako zemědělský 
podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství.

  Podmínkou účasti je zakoupení minimál-
ního množství 12 l insekticidu Vaztak® 
Active a 6 kg insekticidu Gazelle® v ter-
mínu od 1. března 2017 do 31. května 
2017. V závislosti na zakoupeném množ-
ství obou insekticidů, má účastník akce 
nárok na následující bonus:

a)   Za nákup 12 l insekticidu Vaztak® Active 
a 6 kg insekticidu Gazelle® má účastník 
akce nárok na zisk věcného bonusu - 
ultrazvukový elektronický odpuzovač 
hmyzu a hlodavců Ardes PP1605 

b)  Za nákup 20 l insekticidu Vaztak® 
Active a 10 kg insekticidu Gazelle® má 
účastník akce nárok na zisk 1000 bodů 
v Partnerství Profesionálů

2.  Pro účast v akci „Vaztak® Active + 
Gazelle® - vyžeňte škůdce z řepky“ je 
účastník povinen se elektronicky při-
hlásit nejpozději do 31. května 2017 
na internetových stránkách BASF s do-
ménou www.agro.basf.cz. 

  Pokud nebude přihlašovací formulář řád-
ně a kompletně vyplněn, účastník bude 
z akce vyřazen.

3.  Pro získání bonusu je účastník povi-
nen odeslat fotokopie faktur dokládající 
nákup insekticidních přípravků Vaztak® 
Active a Gazelle® nejpozději do 30. 
června 2017 svému obchodnímu zá-
stupci. Obálku označte heslem „Vyžeňte 
škůdce z řepky“. Do akce budou zahrnu-
ty pouze ty zemědělské podniky, jejichž 
odeslané fotokopie faktur budou přijaty 
společností BASF spol. s r.o. Účastník je 
povinen anonymizovat na kopiích dokla-
dů o nákupu veškeré ostatní informace 
(včetně zejména všech cen netto a ceny 
brutto produktů) způsobem jednoznačně 
znemožňujícím jejich přečtení.

4.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, 
budou bonusy dodány do konce roku 
2017.

5.  Společnost BASF si vyhrazuje právo mě-
nit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, 
jakož i celou akci zrušit.

6.  Účastí v akci „Vaztak® Active + Gazelle® - 
vyžeňte škůdce z řepky“ potvrzuje účast-
ník souhlas s podmínkami akce. Kontaktní 
osoba tímto uděluje souhlas se zpracová-
ním svých osobních údajů v rozsahu jmé-
no, příjmení, e-mailová adresa, číslo mo-
bilního telefonu, adresa. Tyto osobní údaje 
budou zpracovávány pro marketingové 
účely přímo společností BASF spol. s r.o.1 

(správce) nebo jejími zpracovateli2. Po-
skytnutí osobních údajů pro marketingové 
účely je dobrovolné. Zpracování osobních 
údajů probíhá automatizovaně i manuálně 
v elektronické i listinné podobě. 

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpi-
sem souhlas se zasíláním obchodních sdě-
lení společnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-
-mailovou adresu nebo formou SMS. 

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že 
výše uvedené osobní údaje mohou být pře-
dány (i) společnostem v rámci EU/EHP ná-
ležícím do koncernu společnosti BASF SE3 
a (ii) třetím osobám2, a to za účelem vytvoření 
a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, 
a to i prostřednictvím elektronických prostřed-
ků ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o ně-
kterých službách informační společnosti. 

Souhlas se zpracováním osobních úda-
jů je udělován do 31. 12. 2025. Souhlas se 
zasíláním obchodních sdělení je udělován 
na dobu neurčitou. 
Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně kterýkoliv ze souhla-
sů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. 
nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat. 

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k in-
formacím týkajících se jejích osobních údajů, 
(ii) právo na opravu těchto osobních údajů 
či jejich odstranění z databáze. Kontaktní 
osoba má právo požadovat od správce vy-
světlení ke zpracování osobních údajů a je-
jich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů nebo poža-
dovat, aby správce odstranil závadný stav 
či provedl opravu, pokud zjistí nebo se do-
mnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracová-
vány v rozporu s ochranou jeho soukromí 
a osobního života nebo v rozporu se záko-
nem, zejména jsou-li osobní údaje nepřes-
né s ohledem na účel jejich zpracování.  
 
Více informací u regionálních zástupců BASF 
nebo na www.agro.basf.cz

1 BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

2  Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. 
nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě,  
pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány. 

3  BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na:  
www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Velký vliv na zvýšení plochy Clearfield® řepky má i ta skutečnost, že se nepotvrdily obavy ze za-
vádění této technologie. Ukazuje se, že pozitiva převládají nad případnými problémy, které může 
rozšíření této technologie přinést. Každopádně agronomická kázeň na polích, kde byl systém 
Clearfied® použit, a výběr účinných a správných herbicidů na těchto plochách zůstávají nutností.

V roce 2017 máte příležitost zakoupit kompletní technologii Clearfield® do ozimé řepky, tedy příprav-
ky Cleravis® + Dash® HC a osivo Clearfield® hybridu ozimé řepky, a získat k tomu bonus ve formě 
2 balení osiva Clearfield® a 1, respektive 2 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC.

Princip této nabídky je následující: pokud se zaregistrujete na stránkách www.clearfield.cz  
v termínu od 3. 4. 2017 do 31. 5. 2017, vyplníte zde předpokládanou výměru zemědělské 
plochy, na které hodláte použít osivo Clearfield® a přípravek Cleravis® + Dash® HC, a nej-
později do 17. 7. 2017 nakoupíte:

A   8 balení osiva Clearfield® hybridu ozimé řepky CL hybrid Veritas CL (jedno balení je 
určeno k osetí 3 ha) a zároveň nejpozději do 15. 8. 2017 5 balení přípravku Cleravis® + 
Dash® HC (1 balení je určeno k herbicidnímu ošetření 5 ha Clearfield® hybridu řepky ozimé), 
získáte nárok na bonus, který představuje 2 balení (6 ha) příslušného osiva Clearfield 
od společnosti Rapool CZ s.r.o. a 1 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC  
(5 ha) od společnosti BASF spol. s r.o.

B   8 balení osiva Clearfield® hybridu ozimé řepky CL hybrid PX111CL nebo PT228CL 
(jedno balení je určeno k osetí 4 ha) a zároveň nejpozději do 15. 8. 2017 6 balení přípravku 
Cleravis® + Dash® HC (1 balení je určeno k herbicidnímu ošetření 5 ha Clearfield® hybridu 
řepky ozimé), získáte nárok na bonus, který představuje 2 balení (8 ha) příslušného 
osiva Clearfield od společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, 
organizační složka a 2 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC (10 ha) od společnosti 
BASF spol. s r.o.
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 Akce „Technologie Clearfield® v řepce ozimé 2017“ 

Technologie Clearfield®  
v řepce ozimé 2017

Vážený pěstiteli řepky, plochy Clearfield® (CL) řepky v loňském roce 
významně vzrostly a ve srovnání s předchozí sezonou se jednalo 
o nárůst více než stoprocentní. Jaký byl důvod? Domníváme se,  
že to bylo především z následujících důvodů:

Pro více informací o distribuci osiva kontaktujte firmu zastupující vámi vybranou odrůdu 
hybridního osiva Clearfield® pro ČR.

Neošetřená kontrola

Clearfield® - 13 dní po aplikaci

Clearfield® - 30 dní po aplikaci

 � vzrůstající problémy se zaplevelením řepek - brukvovité plevele, kakosty

 � výdrol konvenční řepky jako plevel je místy i více než 20%

 � větší výskyt řepice a dalších nových plevelů

 � časová a technická nenáročnost aplikace

 � jediný herbicidní systém, který řeší zároveň i výdrol obilnin z předplodiny

 � cenová dostupnost i díky podpoře osivářských firem a BASF

 � vysoká selektivita a výnosová úroveň CL hybridů

 � odolnost k sulfonylmočovinám použitým v předplodinách v obilninách

 � jednoduchá likvidace CL výdrolu v následných plodinách
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Přečtěte si prosím pravidla akce
1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 

v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 
41195469 zapsaná v obchodním rejstříku ve-
deném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 3255 spolu se společnostmi: 

-  Rapool CZ s.r.o., se sídlem v Chaloupky 
354, 683 52 Šaratice, IČO 26925567, zapsa-
ná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně oddíl C, vložka 45696, zastu-
pující pro účely této akce CL hybrid Veritas 
CL

-  Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Di-
vision GmbH, organizační složka, se síd-
lem náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 
Břeclav, Česká republika IČ 27675181, Spo-
lečnost je zapsána v Obchodním rejstříku B 
Obvodního soudu Tostedt, Spolková republi-
ka Německo, číslo firmy HRB 121245, zastu-
pující pro účely této akce hybridy PX111CL 
a PT228CL

 (dále společně jen „organizátoři akce“)

vyhlašují akci pro zemědělské podniky, které 
použijí přípravky Cleravis® a Dash® HC společ-
nosti BASF spol. s r. o. určené k herbicidnímu 
ošetření Clearfield řepky ozimé a osivo Clear-
field hybridů společnosti Rapool CZ s.r.o. nebo 
společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe 
Sales Division GmbH, organizační složka.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická nebo 
právnická osoba, která je ke dni 3.4.2017 
evidována jako zemědělský podnikatel dle 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3.  Akce „Technologie Clearfield® v řepce 
ozimé 2017“ se může zúčastnit každý ze-
mědělský podnik, který:

a)  se registruje v době od 3. 4. 2017 do  
31. 5. 2017 na internetových stránkách 
s doménou www.clearfield.cz a řádně zde 
vyplní požadované údaje

b)  při registraci uvede předpokládanou vý-
měru zemědělské plochy, na které bude 
použita technologie Clearfield® v řepce 
ozimé v roce 2017, tj. osivo CL hybrid Veri-
tas CL nebo PX111CL nebo PT228CL a pří-
pravky Cleravis® a Dash® HC. Pokud země-
dělský podnik přihlašovací formulář nevyplní 
řádně a kompletně, nebude takový zeměděl-
ský podnik do akce zařazen jako účastník.

c)  nakoupí nejpozději do 17. 7. 2017 8 ba-
lení osiva Clearfield® hybridu ozimé 
řepky Veritas CL nebo PX111CL nebo 
PT228CL a odešle fotokopie faktur do-

kládající nákup shora uvedeného osi-
va nejpozději do 22. 7. 2017 na adresu: 
Rapool CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 
Šaratice v případě hybridu Veritas CL nebo 
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales 
Division GmbH, náměstí T. G. Masaryka 
2957/9a, 690 02 Břeclav v případě hybridu 
PX111CL nebo PT228CL

d)  a zároveň nakoupí v období do 15. 8. 
2017 5* respektive 6** balení přípravku 
Cleravis® + Dash® HC, a odešle fotoko-
pie faktur (obálku označte heslem Clear-
field) dokládající nákup přípravků Cleravis® 
a Dash® HC nejpozději do 21. 8. 2017 
na adresu ZZN Polabí, a.s., Pražská 2214, 
28802 Nymburk nebo elektronicky na emai-
lovou adresu tomas.semecky@zznpolabi.cz 
nebo faxem: 325 514 014. 

  Účastník je povinen anonymizovat na kopiích 
dokladů o nákupu veškeré ostatní informace 
(včetně zejména všech cen netto a ceny 
brutto produktů) způsobem jednoznačně 
znemožňujícím jejich přečtení. 

4.  Splněním podmínek akce uvedených pod 
bodem 3. a 4. vznikne zemědělskému pod-
niku nárok na bonus, který představuje:

a)  2 balení příslušného osiva Clearfield® 
od společnosti Rapool CZ s.r.o. nebo spo-
lečnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe 
Sales Division GmbH, organizační složka, 
které obdrží nejdéle do pěti pracovních dnů 
od přijetí fotokopie faktur

b)  1* respektive 2* balení přípravku Cleravis® + 
Dash® HC od společnosti BASF spol. s r.o., 
které obdrží nejdéle do pěti pracovních dnů 
od přijetí fotokopie faktur

5.  Přípravky Cleravis® a Dash® HC budou 
na trhu dostupné nejpozději od 15. 6. 2017.

6.  Organizátoři akce si vyhrazují právo měnit 
kdykoliv pravidla akce, jakož i celou akci 
zrušit.

7.  Účastí v akci „Technologie Clearfield® v ře-
pce ozimé 2017“ potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce. Kontaktní osoba tím-
to uděluje souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, 
adresa. Tyto osobní údaje budou zpracová-
vány pro marketingové účely přímo společ-
ností BASF spol. s r.o.1 (správce) nebo jejími 
zpracovateli2. Poskytnutí osobních údajů pro 

marketingové účely je dobrovolné. Zpraco-
vání osobních údajů probíhá automatizovaně 
i manuálně v elektronické i listinné podobě. 

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpisem 
souhlas se zasíláním obchodních sdělení spo-
lečnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou 
adresu nebo formou SMS. 

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že 
výše uvedené osobní údaje mohou být předá-
ny (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejí-
cích do koncernu společnosti BASF SE3 a (ii) 
třetím osobám2, a to za účelem vytvoření a pře-
dání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to 
i prostřednictvím elektronických prostředků 
ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o někte-
rých službách informační společnosti. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je 
udělován do 31.12.2025. Souhlas se zasíláním 
obchodních sdělení je udělován na dobu ne-
určitou. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela 
nebo jen částečně písemně kterýkoliv ze sou-
hlasů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. 
nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat. 

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informa-
cím týkajícím se jejích osobních údajů, (ii) právo 
na opravu těchto osobních údajů či jejich od-
stranění z databáze. Kontaktní osoba má právo 
požadovat od správce vysvětlení ke zpracování 
osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů nebo požadovat, aby správce odstranil 
závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí 
nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou 
zpracovávány v rozporu s ochranou jeho sou-
kromí a osobního života nebo v rozporu se zá-
konem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování.

Více informací u regionálních zástupců BASF 
nebo na www.agro.basf.cz 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bez-
pečně. Před použitím si vždy přečtěte označe-
ní a informace o přípravku.

*  v případě předchozího nákupu osiva 
řepky Veritas CL 

**  v případě předchozího nákupu osiva 
řepky PX111CL nebo PT228CL

1 BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

2  Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. 
nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě,  
pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány. 

3  BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na:  
www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

 Akce „Technologie Clearfield® v řepce ozimé 2017“ 



Clearfield® hybridy  
ozimé řepky firmy Pioneer
Pro obchodní sezonu 2017 má firma Pioneer připravené dva hybridy řepky ozimé 
určené do systému Clearfield®. Jako jediný šlechtitel nabízíme polotrpasličí hybrid 
PX111CL. Tato středně raná odrůda poskytuje dobré výnosy semen se středním 
obsahem oleje. V podzimním období vytváří přisedlou přízemní růžici, vyvíjí se 
kořenový systém, krček a listová růžice. Rostliny nemají na podzim výraznou tendenci 
přecházet do dlouživého růstu, proto je tento hybrid vhodný i k ranějším výsevům. 

Ing. Přemysl Studničný, Pioneer,  
foto archiv firmy 

Přehled hybridních odrůd Pioneer pro technologii Clearfield®:

PX111CL
 � Polotrpasličí hybrid určený pro 
herbicidní technologii Clearfield®

 � Nízký porost umožňuje snazší vstupy 
techniky do porostu při jeho ošetřování 
 � Sklizeň spojená s menším množstvím 
biomasy je efektivnější, rychlejší 
a levnější
 � Hybrid vhodný pro rané výsevy
 � Dobrá zimovzdornost rostlin

PT228CL
 � Hybrid tradičního vzrůstu určený  
pro herbicidní technologii Clearfield®

 � Vyšší výnos semen o 3 % oproti dříve 
prodávaným hybridům PT200CL 
a PT229CL
 � Vynikající obsah oleje - 48,5 %
 � Rychlý podzimní vývoj
 � Vhodný i k pozdnějším výsevům  
na konci agrotechnického termínu
 � Dobrá zimovzdornost rostlin

Další hybrid z Clearfield® nabídky je tradič-
ního vzrůstu. Jedná se o pozdní materiál 
PT228CL s vysokým výnosovým potenci-
álem pro produkci semen. K přednostem 
patří i velmi vysoký obsah oleje. Podzimní 
vývoj rostlin je rychlý, proto je vhodný rovněž 
k pozdnějším výsevům na konci agrotech-
nického termínu nebo pro výsev na stanovi-
ště, kde vyžadujeme rychlý počáteční rozvoj 
rostlin.

Oba představené CL hybridy mají vysokou 
toleranci vůči herbicidu Cleravis®, proto 
nehrozí žádné nebezpečí poškození rostlin 
účinnou látkou imazamox. 

Optimální hustota výsevu pro obě hybridní 
odrůdy: 40–50 semen/m2 v závislosti na ter-
mínu a podmínkách setí.

Produkční systém v řepce

Technologie Clearfield®

Řepka
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Výsledky pokusů Pioneer s CL hybridy řepky ozimé, ČR 2016,  
průměr 3 lokalit, výnos semen (t/ha): 
Odrůdy v prodeji: PT228CL a PX111CL
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Absolutní vítěz pokusů s hybridy 
řepky využívajícími herbicidní ochrany 
systému Clearfield® nachází  
v praxi své příznivce
Herbicidní technologie Clearfield® slaví v České republice od jejího 
zavedení již třetí úspěšný rok. Technologie je založena na velmi spolehlivé 
kombinaci třech účinných látek, z nichž jedna (imazamox) pro její použití 
v řepce vyžaduje speciální hybridy vyšlechtěné na toleranci k této látce. 

Mgr. Miroslav Novotný, Rapool CZ s.r.o., foto archiv firmy

ES Aquarel CL je středně raná hybridní odrůda s vynikající 
výkonností do všech oblastí pěstování řepky. Disponuje 
velmi vysokým výnosem a velmi dobrou odolností proti 
všem houbovým chorobám. Rostlina je robustní, bohatě 
větvící, vyššího typu, má rychlý počáteční růst, velmi 
dobrou odolnost poléhání a velmi dobré přezimování. Na 
jaře má rychlý start do vegetace, před sklizní rovnoměrně 
dozrává a má velmi dobrou  odolnost proti otevírání šešulí. 
Obsah oleje v semeni vyšší. Výsev 45–50 semen/m2 
v agrotechnickém termínu. Je vhodná i pro 
setí na konci agrotechnického termínu.

Mgr. Miroslav Novotný, Rapool CZ s.r.o., foto archiv firmy

Ozimá řepka ES Aquarel CL

Odolnost hybridů byla získána cílenou 
mutagenezí (podobně jako gen rezistence 
na padlí travní MLo u jarního ječmene), ni-
koliv transgenozí. Nejedná se tedy o GMO 
a jejich pěstování je v souladu s legislativou 
Evropské unie.

Výhody a nevýhody systému
S příchodem jakékoliv změny přirozeně 
vyvstávají otázky spojené s výhodami a ne-
výhodami systému. Mezi nepřehlédnutel-
né výhody patří: širokospektrální účinek 
na dvouděložné plevele včetně početné 
řady těžko hubitelných (např. kakosty, řepi-
ce, úhorníky ad.) a zároveň i jednoděložné 

plevele včetně výdrolu obilnin, možnost 
postemergentní aplikace, vyšší účinnost 
v suchých oblastech pěstování, při silném 
reziduálním působení sulfonylmočovin apli-
kovaných k předplodině a další. 

K nevýhodám řadíme například vyšší nároky 
na evidenci a organizaci práce při ošetřování 
porostů, která vychází z vysoké citlivosti kon-
venčních hybridů k imazamoxu, a tudíž jejích 
možného poškození při záměně přípravků. 
Dále pro účinnou regulaci CL výdrolu v ná-
sledujících plodinách je podmínkou použití 
přípravků s jiným mechanizmem účinku, než 
vykazují herbicidy na bázi sulfonylmočovin.
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Typ hybridní odrůda 

Podzimní vývoj
rychlý - vhodná i na pozdní 
setí

Přezimování velmi dobré

Jarní vývoj rychlý 

Kvetení rané 

Dozrávaní středně rané 

Rovnoměrnost dozrávání výborná

Pokryvnost porostu velmi dobrá

Odolnost proti poléhání velmi dobrá

Výška rostlin vyšší

Obsah oleje vyšší 

HTS vysoká

Odolnost proti otevírání 
šešulí

velmi dobrá

Odolnost proti hlízence velmi dobrá

Odolnost proti fomové 
hnilobě

velmi dobrá

Odolnost proti plísni šedé velmi dobrá

Odolnost proti černi velmi dobrá

Odolnost proti verticilium velmi dobrá

Výnos semene
velmi vysoký ve všech 
oblastech, doporučujeme 
pěstovat při vyšší intenzitě

Výnos oleje vysoký 

Doporučená oblast chladnější + teplejší

Doporučený výsevek
450–500 000 semen/ha (1 VJ), 
vhodný pro pozdní setí

Registrace EU 2013

Zástupce pro  
Českou republiku

Agrofinal s.r.o. 
Petrská 24, 110 00 Praha 1 
tel./fax: 222 510 153 
mobil: 603 847 627

Komplexní šlechtitelský program 
Rapool
Šlechtitelská činnost společnosti Rapool je 
založena na unikátním komplexním šlech-
titelském programu jarní i ozimé řepky. 
Zahrnuje oba dva hybridizační programy. 
Své nezastupitelné místo zde má šlechtění 
zaměřené na rasově specifickou rezistenci 
vůči nádorovitosti brukvovitých, šlechtění 
polotrpasličích hybridů a hybridů CL tech-
nologie. Široká genetická základna je díky 
tomu schopna poskytnout nejvhodnější li-
nie splňující nejpřísnější selekční kritéria. 

Výsledkem jsou hybridy významně přesa-
hující výkonem průměr ostatních v praxi 
pěstovaných hybridů a odrůd (např. kon-
venční hybridy ATORA - nejvýnosnější 
hybrid v praxi členů SPZO ve sklizni 2016 
v kategorii středně velkých odrůd, MA-
RATHON - 2. nejvýnosnější hybrid v praxi 
členů SPZO ve sklizni 2016 v kategorii vel-
kých odrůd a INSPIRATION - nejúspěšnější 
hybrid v praxi v letech 2014–2016).

Významná synergie 
nejvýnosnějšího CL hybridu
Z výsledků z přesných maloparcelkových 
pokusů s hybridy CL technologie v letech 
2014–2016 jednoznačně vyplývá statistic-
ky průkazný přírůstek ve výnosu semen při 
použití systému Clearfield®, tedy přípravku 
Cleravis® a hybridu CL VERITAS. Ve všech 
lokalitách a na všech parcelách ošetřených 
tímto přípravkem překonal svoji výnoso-
vou úrovní varianty ošetřené konvenčním 
přípravkem v průměru o 11 %. Také v cel-

kovém hodnocení (viz graf) hybrid CL VE-
RITAS výrazně překonal výnosem semen 
ostatní zkoušené materiály. 

Robustní CL hybridy řepky ozimé jsou pro 
pozemky se silným výskytem řepice řeše-
ním, vůči účinné látce imazamox v poku-
sech ani v praxi nevykazují žádnou citlivost. 
Na obrázku je patrný účinek po aplikaci 
imazamoxu na řepici.

Odborný poradenský servis
Na základě tříletých zkušeností z pokusů 
i běžných ploch lze konstatovat, že inova-
tivní herbicidní technologie Clearfield® při-
náší pro pěstitele řadu nesporných výhod, 
ale také nutných zásad, které musí uživa-
tel respektovat a dodržovat. Nový robustní 
hybrid CL VERITAS prokázal, že patří mezi 
CL hybridy k absolutní výnosové špičce. 
Agroslužba Rapool CZ s.r.o. je i v tomto 
segmentu připravena ke svým hybridům 
poskytnout technologický servis.
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*hybrid byl zkoušen pouze ve 2 letech



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. www.agro.basf.cz

NOVINKA

Medax® Max
Maximální fl exibilita

�  Bez aplikačních omezení v OP

�  Rychlý a dlouhodobý účinek

�  Spolehlivá ochrana výnosového 
potenciálu obilnin


